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Esipuhe
Voimaa vanhuuteen -iäkkäiden terveysliikuntaohjelman vuosi 2006 oli ohjelman toinen toimintavuosi. 
Ohjelman tavoitteena on viestinnän, koulutuksen, sidosryhmäyhteistyön ja hanketoiminnan keinoin edis-
tää kotona asuvien iäkkäiden ihmisten voima- ja tasapainoharjoittelua. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat 
fyysiseltä toimintakyvyltään heikentyneet ikäihmiset. Tavoitteen taustalla on päämäärä iäkkäiden kotona 
asumisen, elämänlaadun ja toimintakyvyn edistämisestä. Ohjelma perustuu laajaan valtakunnalliseen yh-
teistyöhön, jossa kumppaneita ovat päärahoittaja Raha-automaattiyhdistys, sosiaali- ja terveysministeriö, 
opetusministeriö, KKI -ohjelma, Kuntaliitto, Suomen gerontologian tutkimuskeskus ja UKK -instituutti. 
Hankkeiden ja paikallisen toiminnan taustalla ovat laajat kolmannen sektorin toimijaverkostot. Ohjelma 
tuottaa hyviä toimintamalleja iäkkäiden voima- ja tasapainosisältöiseen terveysliikuntaan. Lisäksi ohjel-
massa kehittyy hankeohjauksen malli iäkkäiden terveysliikuntaan.
 
Toinen vuosi toi mukanaan valtakunnallisen kutsuseminaarin ja uuden 13 hankkeen ryhmän. Hankeha-
kijat olivat perehtyneet hankekriteereihin ja suunnitelmat vastasivat ohjelman tavoitteita. Mentoroinnin, 
koulutuksen ja arvioinnin työkalut rakentuivat edellisen vuoden aikana, joten uusien hankkeiden kanssa 
päästiin nopeasti yhteiseen työhön. Samalla jatkui ensimmäisen hankeryhmän tukeminen hyvän voima- 
ja tasapainosisältöisen toiminnan luomiseksi. Toisen hankevuoden tukitoimia kehitettiin vuoropuhelussa 
hankkeiden kanssa. 
 
Sidosryhmäyhteistyön antia oli yhteydenottojen suuri määrä kuluneen vuoden aikana. Ohjelman työnteki-
jöitä työllistivät erilaiset koulutuspyynnöt ja palaverit. Yhteydenotot kuvastanevat viestinnän onnistumista. 
Myös laaja koulutustoiminta sekä VoiTas -kouluttajaverkoston työn käynnistyminen veivät ohjelman sano-
maa laajasti eteenpäin. Päättäjien tavoittaminen etsii vielä muotoaan, mutta tässäkin asiassa edistyttiin. 
Kontaktien suuren määrän vuoksi ohjelmaryhmä kehitti työmuotojaan tarpeita vastaaviksi. Tiimityön peri-
aatteiden mukaisesti kunkin paras osaaminen kiinnitettiin yhteiseen tavoitteeseen ja työnjakoa tarkistet-
tiin tilanteiden vaatimalla tavalla. Myös tilapäistä työvoimaa palkattiin ruuhkahuippuihin. Ohjelmaryhmää 
päätettiin vahvistaa seuraavana vuonna koulutussuunnittelun osalta. Ikäinstituutin osaaminen kiinnitettiin 
ohjelmatyöhön entistä tiiviimmin. Toimintavuonna aloitettiin ulkoisen arvioinnin suunnittelu.
 
Tämä julkaisu on ohjelman toinen seurantaraportti, jossa kerrotaan ohjelman etenemisestä laajan seuran-
ta-aineiston perusteella. Tiedon kerääminen ja analysointi sekä sen hyödyntäminen toiminnan suunnan 
tarkistamisessa on onnistunut toimikauden aikana hyvin. Vuosittaisen julkaisun toivotaan keskustelun 
myötä antavan uusia ajatuksia ohjelmatyön kehittämiseksi. 
 
Kiitän kaikkia työssä mukana olevia ohjelman hyvästä etenemisestä. Kiitos kuuluu myös iäkkäille, jotka 
osallistuvat voima- ja tasapainoharjoitteluun, antavat vertaistukea toisilleen ja omalla äänellään arvioivat 
kehittyviä palveluja. Iäkkäiden osallisuutta pidetään ohjelmassa hyvien terveysliikuntapalveluiden ehdot-
tomana edellytyksenä. 

Helsingissä �6.�.�007 

Elina Karvinen, TtL
Ohjelmajohtaja, toimialapäällikkö
Ikäinstituutti
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Katsaus toiseen toimintavuoteen

Ohjelman päämäärä, tavoitteet 
ja toimintamuodot

Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaoh-
jelman (2005–2009) päämääränä on parantaa koto-
na asuvan iäkkään väestön toimintakykyä, itsenäistä 
selviytymistä ja elämänlaatua. Toiminta perustuu 
tieteelliseen näyttöön ja kokemustietoon iäkkäiden 
voima- ja tasapainosisältöisen harjoittelun hyödyistä 
liikkumis- ja toimintakyvylle. 

Ohjelman tavoitteena on erityisesti jalkojen lihas-
voiman ja tasapainon parantamiseen tähtäävän 
liikuntatoiminnan kehittäminen. Seuraavassa lis-
tassa tavoitteet on esitetty siinä järjestyksessä, mil-
lä painotuksilla ja valinnoilla ohjelma etenee kohti 
päätavoitetta. Ensimmäiset tavoitteet ovat edelly-
tysten luomista iäkkäiden liikuntatoiminnalle, ku-
ten tietojen, taitojen ja olosuhteiden kehittyminen. 
Seuraavat tavoitteet koskevat toimijoiden työtapa-
muutoksia sekä heidän kehittämiään uusia toimin-
tamuotoja ja palveluja iäkkäille. Viimeisenä on oh-
jelman päätavoite, joka tähtää iäkkäiden voima- ja 
tasapainosisältöisen liikuntaharrastuksen ja harjoit-
telun lisääntymiseen. 

Ohjelman tavoitteet etenemisjärjestyksessä ovat 
(Voimaa vanhuuteen…2006):

Edellytysten luominen terveysliikuntatoiminnalle

1.  Toimijoiden tiedon ja taidon lisääntyminen voima- 
ja tasapainoharjoittelusta

2.  Toimijoiden ohjaus- ja neuvontataitojen kehittyminen
3.  Nykyisten resurssien käytön tehostuminen iäkkäiden  

voima- ja tasapainoharjoittelun järjestämisessä
4. Iäkkäiden ihmisten voima- ja tasapainoharjoittelu-

mahdollisuuksien ja olosuhteiden paraneminen
5.  Iäkkäiden ihmisten tietämyksen lisääntyminen voi 

ma- ja tasapainoharjoittelun merkityksestä tuki- ja  
liikuntaelimistön toimintakyvylle

Terveysliikuntatoiminnan ja -palveluiden 
kehittyminen 

6.  Iäkkäiden ihmisten voimaa ja tasapainoa parantavan 
toiminnan lisääntyminen

7.  Toimijoiden toteuttaman liikuntaneuvonnan ja oh-
jauksen lisääntyminen

8.  Uudenlaisten toimintatapojen luominen ja käyt-
töönotto iäkkäiden ihmisten terveysliikunnan järjes-
tämisessä ja testaamiseen

Kohderyhmän aktivoituminen ja osallistuminen

9.  Lihasvoimaa parantavan liikunnan lisääminen 
 iäkkäässä väestössä
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Vuonna 2006 Voimaa vanhuuteen -ohjelma lisäsi 
iäkkäiden voima- ja tasapainosisältöisen liikunnan 
merkitystä korostavaa viestintää ja koulutusta sekä 
valmisteli sidosryhmien kanssa toteutettavaa yhteis-
työtä. Seurantakaudella ohjelmaan liittyi 13 uutta 
RAY:n rahoittamaa hanketta. Näin ollen vuonna 2006 
ohjelmassa oli yhteensä 25 hanketta, joiden tavoittee-
na oli järjestää ja kehittää iäkkäiden liikuntapalveluja 
paikallisesti. Hankeohjauksen muotoja, kuten kou-
lutusta sekä viestintä- ja neuvontamateriaaleja kehi-

tettiin kuluneen vuoden aikana. Olennaista oli myös 
ohjelman seurannan työvälineiden kehittäminen ja 
ulkoisen arvioinnin valmistelut. Kuvioon 1 on koottu 
ohjelman keskeiset tapahtumat vuodelta 2006.

Yhdessä vahvan vanhuuden puolesta -kutsuseminaari 
järjestettiin maaliskuun alussa ja se oli seurantakauden 
merkittävin koulutus- ja viestintätilaisuus. Toukokuus-
sa ohjelman edustajat osallistuivat posteriesityksillä 
18. Pohjoismaisille Gerontologiapäiville. Ryhmä oli 

Seurantakauden keskeiseksi tavoitteeksi asetettiin 
yleinen tiedon lisääntyminen iäkkäiden voima- ja 
tasapainoharjoittelusta ja sen merkityksestä sekä 
toimijoiden tieto- ja taitotason ja iäkkäiden liikun-
tatoiminnan lisääntyminen. Ohjelmatoiminnan ta-
voitteena oli edistää sekä edellytysten luomista että 
iäkkäiden terveysliikuntatoiminnan ja -palveluiden 
kehittymistä valtakunnallisesti. Seuraavassa seuran-
takauden tavoitteet esitetään ohjelman toiminta-
muotojen avulla (Kalmari ym. 2006, 26–27):

Yleinen toiminta

- Yleinen koulutustoiminta tavoittaa laajalle yleisöl-
le kohdistetuilla koulutuksillaan päättäjiä ja toimi-
joita. Voima- ja tasapainoharjoittelun kouluttaja-
koulutukset (VoiTas -koulutusohjelma) aloitetaan 
eri puolilla Suomea.

- Viestintä lisää ohjelman ja sen asiasisällön tun-

nettavuutta päättäjien, toimijoiden ja ikäihmisten 
keskuudessa.

- Sidosryhmäyhteistyö saa lisää toimijoita mukaan 
iäkkäiden terveysliikuntapalvelujen kehittämis- ja 
toteuttamistyöhön. 

- Kansainvälisessä toiminnassa keskitytään lisää-
mään yhteistyötä ja kontakteja.

- Aloitetaan ohjelman ulkoisen arvioinnin valmistelu.

Hanketoiminta

- Hankkeet lisäävät paikallisesti iäkkäiden voima- ja 
tasapainosisältöisten liikuntapalvelujen määrää. 

- Liikuntatoiminta kohdennetaan 75 vuotta täyttä-
neisiin, toimintakyvyltään heikentyneisiin tai hei-
kentymässä oleviin kotona asuviin ikäihmisiin.

- Ohjattua liikuntatoimintaa järjestetään kaikille asi-
akkaille kaksi kertaa viikossa.

- Hankeohjauksen muotoja kehitetään seuranta-
kaudella.

Voimaa vanhuuteen -ohjelman toimintamuotoja 
ovat kaikille suunnattu yleinen toiminta ja hanke-
toiminta. Yleistä toimintaa on koulutus, viestintä 
ja sidosryhmäyhteistyö. Pääpaino on kansallises-
sa toiminnassa, mutta tavoitteena on myös luoda 

yhteyksiä iäkkäiden terveysliikunnan kansainvä-
liseen kenttään. Hanketoiminta on keskeinen osa 
ohjelmaa. Ohjelmaryhmä tukee, ohjaa ja tekee yh-
teistyötä ohjelmaan valittujen kolmannen sektorin 
hankkeiden kanssa.

Ohjelman eteneminen vuonna 2006

Keskeiset kehittämistehtävät vuodelle 2006
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Vuonna 2006 ohjelmaryhmän kokoonpanoa täyden-
nettiin ohjelman ulkoisen arvioinnin suunnitteluun 
palkatulla tutkijalla. Ohjelmajohtaja linjasi toimintaa 
yhteistyössä johto- ja ohjausryhmien kanssa. Ohjel-
makoordinaattorin keskeisinä tehtäväalueina olivat 
töiden organisointitehtävät ja verkostojen luominen. 
Ohjelman suunnittelijoiden työpanos suuntautui 
hankeohjaukseen ja sen kehittämiseen. Ohjelma-as-
sistentti vastasi viestinnän käytännön ja muista avus-
tavista tehtävistä sekä osallistui viestintämateriaalin 
suunnitteluun. Ohjelman johtoryhmä kokoontui 
vuoden aikana viisi ja ohjausryhmä neljä kertaa. 

Tässä raportissa käsitellään ohjelman etenemistä toi-
mintamuotojen perusteella, ohjelman voimavaroja 
ja seurantakauden arviointia. Raportti pohjautuu Voi-
maa vanhuuteen -ohjelman seurantasuunnitelmaan 
(2006). Hankkeita koskevat seurantatieto perustuu 
hanketoiminnan seuranta- ja arviointilomakkeeseen 
(liite 7), koulutusten palautelomakkeisiin ja mento-
rointipäiväkirjaan. Mentorointipäiväkirja ja palaute-
lomakkeiden avotehtävät analysoitiin laadullisin me-
netelmin. Tilastoaineistot käsiteltiin SPSS-ohjelmalla.

Kuvio 1. Ohjelman keskeiset tapahtumat vuonna 2006

myös mukana elokuussa pidettyjen 6. Erityisliikunnan 
päivien suunnittelussa ja toteutuksessa. Elo-syyskuun 
vaihteen Hyvä Ikä -messut olivat ohjelmalle tärkeä 
viestintätapahtuma. Lisäksi ohjelmaryhmä oli muka-
na joulukuussa pilottihankkeen (VoiTas -projekti) lop-
puseminaarijärjestelyissä ja toteutuksessa sekä järjesti 
seurantakauden aikana neljä lääninseminaaria yhteis-
työssä läänien kanssa. Voimaa vanhuuteen -ohjelman 
seurantaraportti 2005 (Kalmari ym. 2006) ja pilotti-
hankkeen loppuraportti, Voimaa ja varmuutta iäkkään 
itsenäiseen elämään (Salminen ja Karvinen 2006c), jul-
kaistiin joulukuussa. Ohjelman etenemisestä kertova 
Uutiskirje ilmestyi kerran sekä kevät- että syyskaudella.

Valtioneuvosto vahvisti helmikuussa, että ohjelmaan 
liittyy 13 uutta hanketta. Uusien vuonna 2007 ohjel-
maan hakevien hankkeiden hakuaika päättyi touko-
kuussa ja RAY jätti niiden valintaa koskevan esityksen 
joulukuussa. Toista vuotta mukana olevilla hankkeilla 
oli kaksi koulutusta. Vuonna 2006 aloittaneille han-
ketoimijoille järjestettiin aloitusseminaari ja kolme 
koulutuskokonaisuutta. Ohjelman rahoitushakemus 
jätettiin RAY:lle syyskuussa.

2006
tammi helmi maalis      huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu

Tutkija palkataan
Valtioneuvos-
to hyväksyy 

RAY:n 
rahoituksen

Uusien hank-
keiden haku 

päättyy

Valmistelu 
uusiksi 

hankkeiksi  
2007-2009

Ohjelman 
rahoitusha-
kemuksen 
jättäminen 

RAY:lle

RAY esittää 
ohjelman ja 
hankkeiden 

rahoittamista 
vuodeksi 2007

Johtoryhmä Johtoryhmä Johtoryhmä Johtoryhmä Johtoryhmä
Ohjausryhmä Ohjausryhmä Ohjausryhmä Ohjausryhmä

Seurantaraportti 
2005

VoiTas-loppura-
portti

Kutsusemi-
naari

Hankkeiden 
2006-2008 

aloitussemi-
naari

VoiTas-loppuse-
minaari

Kaksi hanke-
koulutusta

Kaksi hanke- 
koulutusta

Hankekou-
lutus

Lääninse-
minaari

Kaksi läänin-
seminaaria

Lääninse-
minaari

Pohjoismaiset 
Gerontologia-

päivät

6. Erityis-
liikunnan 

päivät

Hyvä Ikä 
-messut

  Uutiskirje 1/2006 Uutiskirje 2/2006



7

Yleinen toiminta vuonna 2006

Koulutus

Seurantakaudella ohjelman yleinen koulutus tavoitti 
sekä päättäjiä että iäkkäiden parissa työskenteleviä 
toimijoita. Koulutus käsitti esittelyluentoja, iäkkäi-
den terveysliikuntaseminaareja sekä voima- ja tasa-
painoharjoittelun ohjaaja- ja kouluttajakoulutuksia. 
Koulutuksiin osallistuneiden henkilöiden määrää 
seurattiin osallistujalistoista. Ohjelmaryhmän vas-
tuulla olevista koulutuksista kerättiin palautetta oh-
jelman palautelomakkeella. 

Vuoden 2006 tärkein koulutus- ja viestintätapahtuma 
oli Yhdessä vahvan vanhuuden puolesta -kutsusemi-
naari. Tilaisuuden tavoitteena oli edistää poikkihal-
linnollista yhteistyötä ja päätöksentekoa iäkkäiden 
laadukkaiden terveysliikuntapalveluiden järjestämi-
seksi. Tilaisuus järjestettiin 6.3. Eduskuntatalon lisära-
kennuksessa ja siihen osallistui 141 henkilöä. Mukana 
oli sekä valtakunnan- että paikallistason päättäjiä ja 
toimijoita sekä sidosryhmien edustajia. Paikallistason 
päättäjät tulivat ensisijaisesti pääkaupunkiseudulta ja 
hankekunnista. Puheenvuoroja pitivät RAY:n, STM:n ja 

OPM:n edustajat, ohjelman ja pilottihankkeen hanke-
toimijat, Jyväskylän yliopiston asiantuntija sekä ikäih-
misten ja ohjelmaryhmän edustajat.

Länsi-Suomen ja Oulun läänien seminaarit, Laaduk-
kaat terveysliikuntapalvelut kotona asumisen tukena 
-teemalla, järjestettiin Jyväskylässä, Turussa, Porissa 
ja Oulussa. Seminaarien tavoitteena oli kertoa iäkkäi-
den voima- ja tasapainosisältöisen harjoittelun mer-
kityksestä teorian ja käytännön esimerkkien avulla. 
Käytännön työn toteuttamisesta kertoivat Voimaa 
vanhuuteen -ohjelman ja VoiTas -pilottiprojektien 
hanketyöntekijät. 

Osallistujalistojen mukaan yleiskoulutustilaisuuksiin 
osallistui yhteensä 453 henkilöä, joista 286 henki-
löä (63 %) täytti palautelomakkeen.  Palautteiden 
mukaan 69 % osallistujista oli työntekijöitä ja 19 % 
esimiehiä tai luottamushenkilöitä. Kutsuseminaariin 
osallistui enemmän esimiehiä kuin läänien seminaa-
reihin. (Taulukko �.)

Ohjelman toimintamuodot

Taulukko 1. Yleiskoulutuksiin osallistuneiden asema- tai tehtävämaininnat (n=286)

Esimies luottamushenkilö Työntekijä Opiskelija Muu yhteensä

Kutsuseminaari 13 4 20 1 6 44

Jyväskylä 5 1 31 3 3 43

Turku 5 4 71 0 10 90

Pori 5 1 31 0 1 38

Oulu 8 5 49 5 7 74

yhteensä 36 15 202 9 27 289
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Osallistujapalautteen mukaan seminaarit lisäsivät ai-
hepiirin tietämystä ja antoivat uusia ideoita (taulukko 
�). Koulutustilaisuuksia luonnehdittiin innostaviksi. 
Eri tilaisuuksista saatujen vastausten keskiarvot olivat 
varsin yhteneviä keskenään, heikoimpana näyttäytyi 
yhteistyö ja verkostoituminen. Palautteella oli myös 
selvä yhtenevyys vuonna 2005 järjestetyn Seinäjoen 
läänin seminaarin palautteisiin (Kalmari ym. 2006, 8).

Kuudennet erityisliikunnan päivät Jyväskylässä 23.–
24.8. olivat merkittävä foorumi iäkkäiden terveyslii-
kunnan kannalta. Ohjelmaryhmän edustajat osallis-
tuivat iäkkäiden erityisliikunnan osion suunnitteluun 
ja toteutukseen. Iäkkäiden erityisliikunta -teema-
seminaariin osallistui noin 100 henkilöä. Teemase-
minaarin tuloksena syntyivät suositukset iäkkäiden 
liikunnan järjestämisestä ja keskeisistä sisällöistä 
(Koivumäki 2006). 

Terveysliikuntaseminaarien lisäksi ohjelmaryhmän 
jäsenet luennoivat eri puolella Suomea järjestettävis-
sä tilaisuuksissa (liite �). Iäkkäiden terveysliikunnan 
merkityksestä ja Voimaa vanhuuteen -ohjelmasta 
kerrottiin mm. ammattikorkeakouluissa ja eduskun-
nan ikätyöryhmässä. Myös ohjelman hankkeet pyy-
sivät ohjelmaryhmän jäseniä enenevässä määrin 
luennoimaan ohjelmasta omille paikkakunnilleen. 
Eniten kuulijoita saapui Kerimäen tilaisuuteen, johon 
osallistui lähes 180 henkilöä. 

Iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelun ohjaajien 
kouluttamiseen valmiudet antava VoiTas -koulutus-
ohjelma valmistui pilotointivaiheen jälkeen vuoden 
2006 alkuun mennessä. Kouluttajakoulutus tuli täl-
löin avoimeksi kaikille liikunnan ja kuntoutuksen 
alan ammattilaisille. Kouluttajien tueksi valmistuivat 
työkirjat Testaus tavaksi – tapoja testaukseen ja Voi-

Taulukko 2. Yleiskoulutusten palautteiden keskiarvot asteikolla 4-10 (n=287)

Keskiarvo 
(n=287)PAlAUTEKySyMyKSET

Saitko tietoa Voimaa vanhuuteen -ohjelmasta? 8,5
Lisäsikö koulutus tietämystäsi iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelusta? 7,8

Saitko uusia ideoita tehdä yhteistyötä ja verkostoitua? 7,6
Saitko ajatuksia uusista tavoista järjestää iäkkäiden terveysliikuntaa? 7,9
Saitko ajatuksia siitä, miten iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoitteluun tarvittavien 
voimavarojen käyttöä voidaan tehostaa (esim. tilat, toimintatavat, koordinointi)?

7,7

Voitko hyödyntää koulutustilaisuudessa saamaasi tietoa työssäsi? 8,3
Oliko koulutustilaisuus mielestäsi innostava ja kannustava (10) vai yhdentekevä ja 
turhauttava (4)?

8,8

Palautteiden keskiarvo 8,1
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maa ja varmuutta itsenäiseen elämään (Karvinen ja 
Salminen 2006a ja b) sekä käsikirjoitus kouluttajien 
PowerPoint-koulutusmateriaaliin. Koulutuksia järjes-
tettiin Helsingissä, Tampereella, Kuopiossa ja Oulus-
sa. Näihin osallistui yhteensä 79 henkilöä. Vuoden 
2006 lopulla kouluttajakoulutetut olivat kouluttaneet 
614 ohjaajaa eri puolilla Suomea. Kouluttajakoulutuk-
seen osallistuneet olivat palautekyselyn mukaan erit-
täin tyytyväisiä ja koulutus innosti jatkamaan paikallis-
ta koulutustyötä (Salminen ja Karvinen 2006c, 27-28). 
Kouluttajamateriaali sisältää osiot sekä liikunnan ja 
kuntoutuksen ammattilaisten (VanhusValmentaja, 16 
tuntia) ja kodinhoitajien (Kunnon Hoitaja, 18 tuntia) 
että vapaaehtois- ja vertaisohjaajien (VertaisVeturi, 20 
tuntia) kouluttamiseen. Seurantakaudella aloitettiin 
myös VoiTas -projektissa tuotetun kolmiportaisen voi-
misteluohjelman käännöstyö ruotsin kielelle.

Ohjelman verkkosivujen koulutuskalenterin ra-
kennetta selkiytettiin vuoden 2006 lopulla. Tämän 
jälkeen lähetettiin sähköpostiviesti 134 koulutus-
organisaatiolle mahdollisuudesta ilmoittaa koulu-
tuksistaan ohjelman verkkosivuilla. Yhteydenoton 
perustella koulutuskalenteriin ilmoitti koulutuksiaan 
kaksi uutta toimijaa aikaisempien lisäksi.  

Viestintä

Ohjelman viestinnän tavoitteena on tehdä iäkkäiden 
voima- ja tasapainoharjoittelua ja sen merkitystä laa-
jalti tunnetuksi. Seurantakaudella viestinnällä tavoi-
teltiin erityisesti päättäjiä, jotka vastaavat iäkkäiden 
terveysliikuntapalveluihin liittyvästä päätöksente-
osta ja kehittämisestä. Tämän lisäksi kohdennettiin 
neuvonta- ja ohjemateriaalisisältöistä viestintää toi-
mijoille ja ikäihmisille.

Ohjelman aihealueesta ja tapahtumista kertova en-
simmäinen Uutiskirje julkaistiin maaliskuussa ja toi-
nen syyskuussa. Sitä välitetään sekä painettuna että 
sähköisesti eri sidosryhmille ja vanhustyön sekä lii-
kunnan alan toimijoille. Uutiskirjeen levikki oli noin 
6000 kappaletta. Ohjelman seurantaraportti vuo-
desta 2005 ilmestyi joulukuussa (Kalmari ym. 2006). 
Raportti lähetettiin ohjelman hanketoimijoille, han-

kekuntien päättäjille ja muille keskeisille yhteistyöta-
hoille. Sen levikki oli 300 kappaletta.

Seurantakaudella tuotettiin myös muuta materiaalia. 
Päättäjiä varten tehtiin esite, jossa perusteltiin iäkkäi-
den liikuntapalveluiden merkitystä sekä yksilön että 
yhteiskunnan näkökulmista. Aikaisemman Lapsi-äiti 
-jumppa kuntosalilla lisäksi tehtiin viisi uutta Innostu 
ideasta -esitettä. Uusien esitteiden aihepiirit olivat: 
Koskaan ei ole liian myöhäistä!, Ramppaa rapuissa, 
Tanssi tätisi kanssa, Sauvo Suomessa ja Kuntosali koti-
pihallasi. Innostu ideasta -esitteitä jaettiin seuranta-
kaudella yhteensä 45 000 kappaletta. 

RAY rahoitti syyskaudella 10 Kansalaistalkoot -televi-
sio-ohjelmaa Voimaa vanhuuteen -teemalla. Ohjel-
missa esiteltiin hyviä käytäntöjä iäkkäiden voima- ja 
tasapainoharjoittelusta, liikuntapalveluiden järjes-
tämistavoista ja liikuntaneuvonnasta. Ohjelmissa 
haastateltiin Jyväskylän yliopiston, Kansanterveys-
laitoksen, UKK-instituutin ja Ikäinstituutin asiantun-
tijoita. Käytännön työstään kertoivat mm. ohjelman 
hanketyöntekijät. Ohjelmat esitettiin keskiviikkoisin 
TV 1 aamutelevisiossa ja uusintana iltapäivisin TV 2 
Tänään otsikoissa -ohjelmapaikalla. Ohjelmaryhmä 
vastasi ohjelmien sisällön suunnittelusta, järjesti ku-
vaukset ja asiantuntijahaastattelut. Ohjelmakokonai-
suudet olivat: Tanssien tasapainoa, Vertaisveturi, Kos-
kaan ei ole liian myöhäistä, Varmuutta iäkkään arkeen, 
Liikuntaneuvonta lähelle, Luontoliikuntaa, Kotoa kunto-
salille, Ruokapalvelu liikuttaa, Yhteisöstä voimaa ja Arki 
eri ympäristöissä. Näistä ohjelmista koottiin Kansalais-
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talkoot-DVD, jota käytetään esimerkiksi koulutustilai-
suuksissa. Ohjelmakoosteen voi tilata Ikäinstituutista.

Hyvä Ikä -messut 21.–23.9. 2006 olivat merkittävä 
viestintätapahtuma. Ohjelmaryhmän edustajat oli-
vat mukana suunnittelemassa messujen Liikuntato-
ria. Suunnitteluryhmään kuului edustajia Veteraani-
urheiluliitosta, Suomen Invalidien urheiluliitosta, 
SoveLi ry:stä (Soveltava Liikunta), Ikäinstituutista ja 
messuorganisaatioista. Käytännön toteutuksessa oli 
mukana joukko Laurea ammattikorkeakoulun fysio-
terapiaopiskelijoita. Voimaa vanhuuteen -ohjelmal-
la oli Liikuntatorilla osasto, jossa kävijät kokeilivat 
kuntosali- ja tasapainoharjoittelua sekä testausta. 
Ohjelmaryhmä kertoi osastolla vieraileville hen-
kilöille iäkkäiden liikuntaharjoittelusta ja Voimaa 
vanhuuteen -ohjelmasta. Kävijöille jaettiin viestin-
tämateriaalia ja VoiTas -projektissa tuotettu kolmi-
portainen iäkkäiden kotivoimisteluohjelma. Lisäksi 
ohjelmaryhmän edustaja piti päivittäin tietoiskuja 
aihepiiristä Liikuntatorilla.

Ikäinstituutin Ikäpäivä 17.11.2006 toimi ohjelman 
esittelytilaisuutena ja verkostoitumisen foorumi-
na. Ohjelmaryhmän ja muutamat mukaan tulleet 
ohjelman hanketyöntekijät kertoivat ohjelmasta ja 
sen käytännön toteutusmuodoista tilaisuuteen saa-
puneille pääkaupunkiseudun terveys-, sosiaali- ja 
liikunta-alan esimiehille ja toimijoille. Lisäksi ohjel-

maryhmä järjesti saman päivän aamuna pienimuo-
toisen lehdistötilaisuuden aikakauslehdistölle. 

Haastattelu- ja artikkelipyynnöt ohjelmaryhmälle ja 
hanketoimijoille lisääntyivät seurantakauden aikana. 
Ohjelmaryhmä kertoi tai kirjoitti ohjelman aihepii-
ristä ammatti- ja paikallislehtien artikkeleissa (liite �). 
Lisäksi hanketoimijat kertoivat enenevässä määrin 
toiminnastaan paikallislehdissä. Julkisuutta lisäsivät 
myös lehdistötiedotteet, joita kirjoitettiin ohjelman 
ja sen hankkeiden keskeisimmistä tapahtumista. Liit-
teessä 3 esitellään, miten ohjelma oli esillä eri tiedo-
tusvälineissä vuoden 2006 aikana. Huomionarvoista 
on osumien selkeä lisääntyminen edelliseen vuoteen 
verrattuna (kuvio �).

Ohjelman www-sivujen kehittämistä jatkettiin. Verk-
kosivujen tarjontaan lisättiin Uutiskirjeet ja materiaa-
lin tilaussivusto. Hankkeiden sisäisen verkkopalvelun 
(ekstranet) tiedostopankkiin siirrettiin lomakkeita 
testaamisen, seurannan ja arvioinnin välineiksi. 

Materiaalin menekkiä seurattiin omilla tilastoilla. Ti-
lastojen mukaan Innostu ideasta -esitteet ja Uutiskir-
je olivat suosituimmat viestintäartikkelit. Ohjelman 
verkkosivuille tehtiin vuoden kuluessa lähes 87 000 
käyntiä. (Taulukko �.) Lisäksi jaettiin muuta viestintä-
materiaalia, kuten T-paitoja (500 kpl), magneetteja 
(8000 kpl) ja kyniä (4500 kpl).

Kuvio 2. Osumien lukumäärä kuukautta kohden vuosina 2005–2006 (Observerin julkisuusraporttien 2005 ja 2006 pohjalta)

                                                                      Vuosi 2005                                                       Vuosi 2006
80

70

60

50

40

30

20

10

0
   1         2          3           4          5          6          7           8          9         10         11       12         1           2          3          4           5          6          7          8           9         10        11        12

os
um

ia



��

Viestinnän näkyvyyttä seurattiin kuukausittain julki-
suusraportista, joka tilattiin kaupalliselta palvelun-
tarjoajalta Observerilta. Julkisuusraporttiin laskettiin 
kaikki osumat mediaryhmittäin (sanomalehdet, aika-
kauslehdet, uutistoimistot, verkkolehdet, radio ja tv). 
Hakusanat olivat Ikäinstituutti, Kuntokallio-Säätiö, Voimaa 
vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelma, iäkkäiden 
voimaharjoittelu, vanhusten voimaharjoittelu, iäkkäiden ta-
sapainoharjoittelu ja vanhusten tasapainoharjoittelu. 

Vuonna 2006 ohjelman viestinnän konsultteina toi-
mivat edelleen Viestintäpalvelu Sovimar (Johanna 
Tarpila) ja Viestintäpalvelu Tuula Vainikainen. Verkko-
sivujen suunnittelussa ja toteutuksessa olivat muka-
na Viestintäpalvelu Sovimar ja Wilmamedia Oy. Esite- 
ja julkaisumateriaalin graafisesta ilmeestä vastasivat 
graafikot Irene Manninen-Mäkelä ja Sampo Mäkelä. 
TtT Tiina-Mari Lyyra toimitti tutkimusartikkeleja verk-
kosivujen Tutkittua tietoa -osioon.

Sidosryhmäyhteistyö

Sidosryhmäyhteistyöllä tavoitellaan iäkkäiden paris-
sa työskenteleviä järjestöjä, koulutus- ja asiantunti-
jaorganisaatioita, terveys-, sosiaali- ja liikunta-alojen 
ammattijärjestöjä sekä muita ohjelmia ja hankkeita 
mukaan kehittämään ja toteuttamaan iäkkäiden voi-
ma- ja tasapainosisältöisiä liikuntapalveluja. Yhteis-
työkumppanit vievät myös Voimaa vanhuuteen -oh-
jelman viestiä omille toimijoilleen, sidosryhmilleen 

ja toimintansa piirissä oleville ikäihmisille. Yhteistyön 
muotoja ovat esimerkiksi koulutustilaisuudet, yhtei-
set tapahtumat sekä viestintä- ja neuvontamateriaa-
lin työstäminen ja jakaminen.

Seurantakaudella sidosryhmäyhteistyötä jatkettiin 
edellisellä kaudella tehtyjen suunnitelmien mukaisesti 
ja tavoiteltiin myös uusia yhteistahoja (liite �). Keskei-
siä yhteistyökumppaneita ja yhteistyömuotoja olivat:

•	 Kunnossa kaiken ikää -ohjelman kanssa jatkettiin 
yhteistyötä aloittamalla suunnittelutyö Iäkkäiden 
ulkoilupäivän ja Ulkoiluystävä-koulutuksen toteut-
tamiseksi vuonna 2007. Ohjelmien johtajat tekivät 
yhteistyötä ohjelmien johto- ja ohjausryhmissä.

•	 Ikihyvä Päijät-Häme -tutkimushankkeen toimija 
ja Nastolan kunnan kotihoidon henkilökuntaa 
koulutettiin VoiTas -pilottihankkeessa kehitetyn 
kolmiportaisen kotivoimisteluohjelman käyt-
töönottoon. Lisäksi Ikihyvä -hankkeeseen liittyen 
Kansanterveyslaitoksen tutkijat pilotoivat iäkkäi-
den liikuntaneuvontamallia Voimaa vanhuuteen 
-ohjelman hankkeessa. Seurantakaudella keskus-
teltiin myös terveysliikuntamateriaaliin liittyvis-
tä yhteistyömahdollisuuksista Päijät-Hämeessä 
toteutuvan MARA- teknologia dementoituvan ja 
omaisen tukena -hankkeen toimijoiden kanssa.

•	 UKK-instituutin asiantuntijat kouluttivat ohjelman 
hanketoimijoita liikuntaneuvonnasta. Lisäksi UKK-
instituutin asiantuntija kertoi liikuntaneuvonnasta 
ohjelman suunnittelemassa Kansalaistalkoot -tv-
ohjelmassa.

•	 Useat Jyväskylän yliopiston tutkijat ja Kansanterve-
yslaitoksen Kaatumistapaturmayksikön tutkija luen-
noivat ohjelman järjestämissä seminaareissa ja toi-
mivat asiantuntijoina Kansalaistalkoot-ohjelmissa.

•	 Suomen Reumaliiton ja Suomen Sydänliiton kanssa 
yhteistyötä jatkettiin tiedonvälityksen merkeissä. 
Molemmat järjestöt välittivät tietoa ohjelmasta ja 
jakoivat Innostu ideasta -esitteitä paikallisjärjestö-
jen liikuntavastaaville. 

•	 Pohjois-Pohjanmaan Liikunnan ja urheilun (PoP-
Li), Nuoren Suomen ja Ristijärven kunnan kanssa 

MATERIAAlIT, VälINEET JAKElU/MääRä

Päättäjäesite 4000 kpl

Uutiskirje 1/06 4000 kpl

Uutiskirje 2/06 6000 kpl

Innostu ideasta -esite 6x7500 kpl 

Seminaarikutsu 300 kpl

Seurantaraportti 300 kpl

www-sivut 86 600 krt

Taulukko 3. Ohjelman viestintämateriaali ja menekki 
vuonna 2006
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yhteistyötä tehtiin lähiliikuntapaikkahankkeessa. 
Ohjelman työntekijät ovat myös jatkossa mukana 
asiantuntijoina kehitettäessä Ristijärven kuntaan 
lähiliikuntapaikkaa, joka tulee palvelemaan sekä 
lapsia ja nuoria että ikäihmisiä.

•	 Soveltava Liikunta (SoVeLi) ry:n kanssa tehtiin yh-
teistyötä Hyvä Ikä -messujen Liikuntatorin suun-
nittelussa ja toteutustyössä. Lisäksi suunniteltiin 
vuonna 2007 toteutettavaa järjestöseminaaria, 
jonka yhtenä aiheena on ikääntyminen. Liikun-
tavastaavan käsikirjaan tehdään osio iäkkäiden 
liikunnan ohjauksesta. Myös Kehitysvammaliiton 
kanssa toteutuu yhteistyönä Samanlaista van-
huutta -seminaari vuonna 2007.

•	 Ammattikorkeakoulujen kanssa tehtiin koulu-
tusyhteistyötä. Ohjelman edustaja kertoi Haaga 
Ammattikorkeakoulun opettajille ja opiskelijoille 
ohjelmasta sekä mahdollisuudesta tehdä opin-
näytetöitä. Kaksi opiskelijaa aloitti opinnäytetyöt, 
toinen Ramppaa rapuissa -ryhmätoiminnasta ja 
toinen opiskelija Voimaa vanhuuteen -kuntosali-
harjoittelusta. Ammattikorkeakouluilla järjestettiin 
myös VoiTas -kouluttajakoulutuksia. Koulutuksiin 
osallistuneet opettajat kouluttivat opiskelijoita 
VanhusValmentajiksi. Lisäksi ohjelmaryhmä kou-
lutti Laurea Ammattikorkeakoulun fysioterapeut-
tiopiskelijoita avustajiksi Hyvä ikä -messuille.

•	 Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskuksen edusta-
jien kanssa aloitettiin neuvottelut Esteetön-kun-
tosalioppaan kirjoittamiseksi. Oppaan tekeminen 
aloitetaan vuonna 2007.

Ohjelman sidosryhmäyhteistyö lisääntyi ja moni-
naistui vuoden 2006 aikana. Osa yhteistyöstä oli 
konkreettista toimintaa, kuten yhteiset tilaisuudet 
ja koulutukset. Yhteistyökumppaneiden kanssa 
tehtiin myös runsaasti suunnittelutyötä tulevien 
haasteiden eteen.

Kansainvälinen toiminta

Kansainvälistä toimintaa jatkettiin seurantakaudella. 
Ohjelmaryhmän edustajat osallistuivat 18. Pohjois-

maisille Gerontologiapäiville Jyväskylässä toukokuun 
lopulla. Päivillä esiteltiin posterit Voimaa vanhuuteen 
-ohjelmasta sekä sen pilottihankkeen Woimavaunu 
-toimintakokeilusta. Huomionarvoista oli se, että 
toimintakokeilun posteri palkittiin päivien innova-
tiivisimpana. Kansainvälisiä yhteyksiä muodostettiin 
myös Hollantiin. Tohtori Marijke Hopman-Rock TNO 
– Quality of Life organisaatiosta Leidenistä kutsuttiin 
luennoimaan 6. Erityisliikunnan päiville Jyväskylään. 
Tohtori Hopman-Rock tutustui vierailun yhteydessä 
ohjelman ja Ikäinstituutin toimintaan.

Seurantakauden aikana ohjelmasta raportoitiin pyyn-
nöstä European Healthy Aging -verkostolle.  Lisäksi 
Ikäinstituutti liittyi WHO:n Hepa -verkostoon (Health 
Enhancing Physical Activity), yhtenä tavoitteenaan ker-
toa ohjelmasta verkostolle. Ohjelman abstrakti lähetet-
tiin kansainväliseen erityisliikunnan kongressiin (16th 
International Symposium of Adapted Physical Activity), 
joka järjestetään Brasiliassa heinäkuussa 2007.

Ulkoisen arvioinnin valmistelu

Ikäinstituutin arviointityöryhmä sekä johto- ja oh-
jausryhmät seuraavat ja arvioivat Voimaa vanhuu-
teen -ohjelmaa säännöllisesti. Ohjelmalle on päätetty 
myös hankkia ulkopuolinen arviointi sen valtakun-
nallisen laajuuden ja merkittävyyden vuoksi.

Ulkoisen arvioinnin valmistelua varten palkattiin tut-
kija suunnittelemaan arviointia ja toteuttamaan al-
kutilannetta selvittävä kysely. Kyselyllä kartoitetaan 
hankepaikkakuntien toimintakyvyltään heikentynei-
den iäkkäiden lihasvoima- ja tasapainosisältöisten 
liikuntapalveluiden tarjontaa ja käyttöä. 

Työsuunnitelman mukaisesti vuonna 2006 arviointi-
työryhmä asetti ulkoisen arvioinnin tavoitteet kuul-
tuaan johto- ja ohjausryhmiä. Ulkoisen arvioinnin 
tavoitteena on arvioida seuraavia asiakokonaisuuk-
sia: ohjelman tavoitteiden toteutuminen, ohjelman 
ydintoiminnot, toimintaprosessit ja vaikutukset sekä 
ohjelman toimintamallin toimivuus. Päätettiin myös, 
että alkutilannetta selvittävä kysely tehdään vuoden 
2007 alussa. Ulkoisen arvioinnin suunnitelma ja alkuti-
lanteen kartoituskysely raportoidaan keväällä 2007.



��

Hanketoiminta vuonna 2006 
 
Vuonna 2006 Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa oli yh-
teensä 25 eri puolilla Suomea toimivaa hanketta (ku-
vio �), joista osa toimi usealla paikkakunnalla. Ensim-
mäiset hankkeet jatkoivat toista toimintavuottaan ja 
uudet 13 Raha-automaattiyhdistyksen tukemaa kol-
mivuotista hanketta valittiin mukaan aikaisemmin 
kuvatulla valintaprosessilla (Kalmari ym. 2006, 11).  

Kuvio 3. Ohjelman hankepaikkakunnat 2006

Ohjelman hankkeiden taustaorganisaatioina on kol-
mannen sektorin toimijoita, jotka järjestävät vanhus-
palveluita paikallisesti. Hanketoiminnan yleisenä ja 
yhteisenä tavoitteena on edistää oman alueen ikäih-
misten fyysistä toimintakykyä ja kotikuntoisuutta 
järjestämällä erityisesti jalkojen lihasvoimaa ja tasa-
painoa parantavia liikuntapalveluja. Hankkeet etene-
vät tavoitteeseen erilaisin painotuksin, joko suoraan 
tai välillisesti. Pääosa hankkeista järjestää iäkkäille 

1) voima- ja tasapainosisältöisiä liikuntaryhmiä tai 
yksilöharjoittelua. Muutamilla hankkeilla toiminnan 
keskeisinä sisältöinä ovat 2) liikuntaneuvonta, 3) am-
mattilaisten sekä vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden 
kouluttaminen, 4) liikuntapalvelujen organisointi ja 
5) liikunnanohjausmateriaalin tuottaminen. Fyysi-
sen, voima- ja tasapainosisältöisen, sisällön ohessa 
hanketoiminta huomioi aina ikäihmisen psykososi-
aalisen puolen Ikääntyneiden ihmisten ohjatun ter-
veysliikunnan laatusuositusten (STM ja OPM, oppaita 
2004:6) mukaisesti. (Taulukko �.)

Hanketoimintaa seurataan vuosittain kerättävällä 
hanketoiminnan arviointi- ja seurantakyselyllä (liite 
7), joka pilotoitiin vuonna 2005. Lomaketta kehitet-
tiin ensimmäisen hankeryhmän vastausten perus-
teella. Lisäksi kysymysten asettelussa huomioitiin 
hankkeen etenemisvaihe (1. tai 2. toimintavuosi). 
Hanketoimijat koostivat kyselylomakkeeseen tiedon 
käytännön toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta sekä 
arvionsa oman hankkeen etenemisestä ja hankeoh-
jauksesta. Lomakkeeseen kirjattiin myös asiakkailta 
ryhmäliikunnan arviointilomakkeella kerättyä tietoa 
(liite 6). Kyselyn lisäksi seurantatietoa saatiin hanke-
koulutusten palautelomakkeista ja mentorointipäi-
väkirjasta, joka on hankeohjaajien vapaamuotoinen 
dokumentti hanketoiminnan etenemisestä. Vuonna 
2005 aloittaneista hankkeista rinnalla käytetään ni-
mitystä ensimmäinen ja vuonna 2006 aloittaneista 
toinen hankeryhmä. 

Hankementorointi 

Ikäinstituutin ohjelmaryhmä ohjaa hankkeita ohjel-
man tavoitteiden suuntaisesti. Hankementoroinnilla 
vahvistetaan toimijoiden aihealueen osaamista sekä 
edistetään projektinhallinnantaitoja ja verkostoitu-
mista. Ohjauksen keinoina ovat säännöllinen yhtey-
denpito hanketoimijoihin, koulutus, hankekäynnit, 
yhteiset tilaisuudet, toimintaa tukeva neuvonta-, 
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Taulukko 4. Hankkeet, niiden taustaorganisaatiot ja toteuttamistavat,         = uusi hanke

TAUSTAORGANISAATIO JA PAIKKAKUNTA HANKE TOTEUTTAMISTAPA

Ainala ry, Virrat 
(2005–2007) Kipinä Voima- ja tasapainosisältöinen ryhmätoiminta

Eläkeliiton Sallan yhdistys 
(2005–2007)

Enemmän elämältä, 
ikäihmiset arvoonsa Voima- ja tasapainosisältöinen ryhmätoiminta

Eläkeläiset ry, Helsinki 
(2006–2008)
Järjestö toimii valtakunnallisesti

Tasapainoista elämää Liikunnanohjausmateriaalin (kotivoimisteluvideon) 
tuottaminen ohjaajien käyttöön

Folkhälsans Förbund r.f.,Helsinki – Karjaa ja Siuntio sekä
Uusikaarlepyy ja Närpiö (2006-2008) Balans och vardagskraft Ammattilaisten sekä vertais- ja vapaaehtoisohjaajien

kouluttaminen
Haapajärven Vanhainkotiyhdistys ry 
(2006–2008)

Untolle kuntoa ja Valmalle 
voimaa Voima- ja tasapainosisältöinen ryhmätoiminta

Helsingin Alzheimer-yhdistys ry
(2005–2007)

Dementoituneiden ja
omaishoitajien             
kuntosali-ryhmätoiminta

Voima- ja tasapainosisältöinen ryhmätoiminta

Honkalakoti ry, Ruovesi
(2005–2007) Pois pyjamasta Yksilöharjoittelu, apuvälinekartoitukset ja 

kodin muutostyöt
Hyvinkään Vapaaehtoistoiminnan Tuki ry 
(2006–2008)

Voimaa vanhuuteen 
Lepovillassa Voima- ja tasapainosisältöinen ryhmätoiminta 

Itä-Helsingin lähimmäistyö Hely ry 
(2005–2007)

Vaivoista Vireyteen, 
Kuntoillen kivaksi

Voima- ja tasapainosisältöinen ryhmätoiminta, 
liikuntaneuvonta sekä ammattilaisten ja 
vapaaehtoisten kouluttaminen

Jalmari Jyllin Säätiö, Ikaalinen 
(2006–2008) Voimanpesä Voima- ja tasapainosisältöinen ryhmätoiminta sekä 

vapaaehtois- ja vertaisohjaajien kouluttaminen
Jyväskylän sotainvalidien asuntosäätiö 
(2005–2007) Ikäihmisten Kuntoutusklinikka Voima- ja tasapainosisältöinen ryhmätoiminta

Kalliolan Senioripalvelusäätiö, Helsinki
(2006–2008) Ryhmästä terveyttä ja iloa Voima- ja tasapainosisältöinen ryhmätoiminta ja 

liikuntaneuvonta
Kantti ry, Helsinki 
(2005–2007) Kunnon ilo Voima- ja tasapainosisältöinen ryhmätoiminta

Kerimäen Vanhusten ja Vammaisten Tuki ry 
(2006–2008)

Voimaa vanhuuteen 
Kerimäellä

Voima- ja tasapainosisältöinen ryhmätoiminta sekä 
vapaaehtois- ja vertaisohjaajien kouluttaminen

Kirkkonummen Palvelukeskussäätiö
(2006–2008)

Toimintakykyä tulevaan 
– Funktionsförmåga för 
framtiden

Voima- ja tasapainosisältöinen ryhmätoiminta

Kivipuro ry, Seinäjoki
 (2005–2007) Luotsi Liikuntaneuvonta, oikean liikuntamuodon löytäminen

Lahden Lähimmäispalvelu ry
(2006–2008)

Iäkkäänä Ikiliikkujaksi, 
satunnaisesta liikkumisesta 
säännölliseksi liikunnaksi

Voima- ja tasapainosisältöinen ryhmätoiminta ja 
kuntoilukumppanien löytäminen

Lakeuden palveluyhdistys, Tyrnävä 
(2005–2007) Liikkeelle Voima- ja tasapainosisältöinen ryhmätoiminta sekä ammattilais-

ten, vapaaehtois- ja vertaisohjaajien kouluttaminen

Lappeenrannan Palvelukeskussäätiö
(2006–2008)

Voimaa lappeenrantalais-
vanhuuteen

Voima- ja tasapainosisältöinen ryhmätoiminta sekä vapaaehtois- 
ja vertaisohjaajien kouluttaminen ja kaatumisriskien 
kartoittaminen

Laukaan Asumispalvelusäätiö 
(2005–2007)

Kotikannustaja Voima- ja tasapainosisältöinen ryhmätoiminta, 
liikuntaneuvonta

Lempäälän Ehtookoto ry
(2006–2008)

Voimaa vanhuuteen 
Lempäälässä

Tiedonkulun edistäminen (sähköinen kuntolehti) sekä 
kuljetusten ja aihepiirin koulutusten organisointi

Orimattilan vanhustentaloyhdistys
(2005–2007) Jelppis Voima- ja tasapainosisältöinen ryhmätoiminta, 

kartoittavat kotikäynnit
Puolangan vanhustenkotiyhdistys
(2005–2007) Hyvä elämä Voima- ja tasapainosisältöinen ryhmätoiminta

Terveys ry:n Humppilan yhdistys,
Humppila ja Forssa (2006–2008) Vuosia lisää kotona Kotikäynnit ja pienessä määrin voima- ja 

tasapainosisältöinen ryhmätoiminta
Vanhusten Palvelutaloyhdistys, Helsinki
(2006–2008) 

Lisäaskelia liikunnasta Voima- ja tasapainosisältöinen ryhmätoiminta
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oppi- ja viestintämateriaali, hankkeiden sisäinen 
verkkopalvelu sekä muut yhteistyöfoorumit. 

Vuonna 2006 hankeohjauksen piirissä oli 25 hanket-
ta. Ohjaustyöstä vastasivat pääasiallisesti ohjelman 
suunnittelijat, joille oli nimetty omat vastuuhank-
keensa. Ohjausta antoivat myös muut ohjelmaryh-
män jäsenet. Ohjelmajohtaja ja ohjelmakoordinaatto-
ri luennoivat hankkeiden järjestämissä tilaisuuksissa 
ja ohjelma-assistentti lähetti hankkeille viestintä- ja 
muuta ohjemateriaalia sekä auttoi verkkopalveluun 
liittyvissä kysymyksissä. Suunnittelijat kirjasivat kes-
keisiä hankeyhteistyöhön liittyviä asioita mentoroin-
tipäiväkirjaan.

Hankkeisiin pidettiin yhteyttä sähköpostitse, puhe-
limella ja kirjeitse. Hanketoimijoille lähetettiin tietoa 
ohjelman etenemisestä, hankekoulutuksista, yhtei-
sistä tilaisuuksista ja uudesta materiaalista. Myös 
hankkeiden sisäisen verkkopalvelun kautta viriteltiin 
keskustelua ja annettiin ohjeistusta hanketoimin-
taan. Ekstranettiin siirrettiin hanketoiminnan seuraa-
miseen liittyviä lomakkeita. Hanketoimijoiden oma 
yhteydenpito suunnittelijoihin vaihteli aktiivisuuden, 
resurssien ja ohjaustarpeiden mukaisesti. Seuranta-
kaudella hanketoimijoiden kanssa käytyjen keskus-
telujen teemoina olivat mm. yhteiset tilaisuudet ja 
koulutukset, hanketoimijoiden taustaorganisaation 
sisäiset ongelmat, kohderyhmän valinta, käytännön 
liikuntaryhmätoiminta, verkostoitumisen haasteet ja 
projektityöntekijöiden rooli hankekauden loputtua.

Seurantajakson aikana suunnittelijat tekivät han-
kekäynnin uusille hankepaikkakunnille. Hanke-
käynneillä tutustuttiin hankkeiden toimipisteisiin ja 
hankkeen parissa työskenteleviin henkilöihin sekä 
mahdollisuuksien mukaan heidän yhteistyökump-
paneihinsa. Lisäksi käytiin läpi hankesuunnitelmaa ja 
allekirjoitettiin Yhteistyösopimus (liite 5). Sopimuk-
sessa on määritelty sekä Ikäinstituutin että hank-
keen sitoumukset. Pääosa hanketyöntekijöistä koki 
sopimuksen tärkeäksi. Sen nähtiin myös määrittävän 
hanketyötä ja antavan taustatukea.

Hanketoimijoiden osaamista vahvistetaan ja käytän-
nön työtä tuetaan aihepiirin oppi- ja viestintämate-
riaalilla. Seurantakaudella uusille hanketyöntekijöille 
jaettiin Vanhustyönkeskusliiton Ikääntyneiden Yksi-

näisyys -projektin tutkimusraportti, Ryhmäliikunta ja 
-keskustelut psykososiaalisena kuntoutuksena (Rou-
tasalo ym. 2004). Toimijoita ohjattiin myös tutustu-
maan Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikun-
nan laatusuosituksiin (STM ja OPM, oppaita 2004:6), 
jotka voi tulostaa sosiaali- ja terveysministeriön 
verkkosivuilta. Lisäksi kaikki hanketoimijat saivat 
mittaamisen ja voimaharjoittelun työkirjat, Testaus 
tavaksi – tapoja testaukseen ja Voimaa ja varmuutta 
itsenäiseen elämään (Karvinen ja Salminen 2006a ja 
b). Hanketoimijoille lähetettiin myös ohjelman tuot-
tamaa viestintämateriaalia. Hankkeet jakoivat omille 
asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen ohjelman 
esitteitä, Uutiskirjeitä ja Innostu ideasta -vinkkisarjaa.

Hanketoimijoiden työtä nostettiin esille eri viesti-
missä alueellisesti ja valtakunnallisesti. Viisi hanke-
toimijaa kutsuttiin kertomaan toiminnastaan oman 
alueensa läänintilaisuuksiin ja yksi toimija Kutsuse-
minaariin. Neljän hankkeen hyviä käytäntöjä esitet-
tiin Kansalaistalkoot -ohjelmissa syksyn 2006 aikana. 
Lisäksi hankkeiden toiminnasta kerrottiin eri sidos-
ryhmille ja aikakausi- ja sanomalehdistölle. Yhden 
hankkeen toimijat kertoivat toiminnastaan ohjelman 
järjestämässä aikakauslehtien tiedotustilaisuudessa.

Hankekoulutukset 

Ohjelman hankekoulutukset ovat yksi tärkeimmistä 
mentoroinnin muodoista. Koulutukset vahvistavat 
hanketoimijoiden aihealueen sisältöosaamista ja 
projektinhallintaa. Yhteiset tilaisuudet ja koulutuk-
set lisäävät myös hankkeiden välistä verkostoitumis-
ta sekä sitoutumista ohjelmatoimintaan. Ohjelman 
suunnittelijat valmistelevat koulutusten sisällön yh-
teistyössä kouluttajien kanssa. Suunnittelijat hoitavat 
myös koulutusjärjestelyt ja osallistuvat koulutuksiin.

Hankkeille tarjotaan koulutuksia toimintavuoden 
mukaisesti. Koulutuksiin osallistuminen on vapaa-
ehtoista, mutta hanketoimijoita kannustetaan osal-
listumaan heille räätälöityihin maksuttomiin koulu-
tuksiin. Koulutuksiin kutsutaan maksimissaan kaksi 
henkilöä kustakin hankkeesta. Koulutusohjelmassa 
on myös mahdollista edetä yksilöllisten koulutustar-
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peiden mukaisesti. Hanketyöntekijä voi esimerkiksi 
osallistua VoiTas -kouluttajakoulutukseen kahden 
ensimmäisen hankevuoden aikana, jos kouluttami-
nen on oleellinen osa hanketoimintaa. 

Voimaa vanhuuteen -ohjelman koulutusohjelma 
rakentuu seuraavasti:

Ensimmäinen toimintavuosi
•	 Hankeyhteistyön aloitustilaisuus
•	 Viestintäkoulutus (perustaidot) 
•	 Projektinhallinnan koulutus  
•	 Voima- ja tasapainoharjoittelun 
 ohjauskoulutus

Toinen toimintavuosi
•	 Tiedotus- ja viestintäkoulutus (jatko-osio)  
•	 Liikuntaneuvontakoulutus 
•	 Iloa ja ideaa iäkkäiden liikunnanohjaukseen
 
Kolmannen vuoden koulutussisällöiksi on 
suunniteltu:
•	 VoiTas -kouluttajakoulutus 
•	 Vertaisarvioinnin/hanketoiminnan 
 mallintamisen koulutus
•	 Voimaa vanhuuteen -alueseminaarit 

Vuonna 2006 ensimmäiselle hankeryhmälle järjes-
tettiin Tiedotuksen ja viestinnän (jatko-osio) sekä 
Liikuntaneuvonnan koulutukset UKK-instituutissa 
Tampereella 4.-5.5.2006. Koulutuksiin osallistui 13 
henkilöä yhdeksästä eri hankkeesta. Koulutuspäivien 
viestinnällisen osiosta vastasivat ohjelman viestintä-
konsultit ja liikuntaneuvonnasta kouluttivat UKK-ins-
tituutin asiantuntijat. Hanketyöntekijät kokivat kou-
lutuskokonaisuuden hyväksi. Palautteiden mukaan 
Tiedottamiskoulutus antoi valmiuksia viestintään ja 

toisaalta herätti jatkokoulutustarpeen. Liikuntaneu-
vontaosion erityisiksi vahvuuksiksi mainittiin palaut-
teissa etätehtävät, hyvät kouluttajat, koulutuksen 
kytkeminen omaan projektitoimintaan ja hanketoi-
mijoiden välinen kokemusten vaihto. 

Seuraavana lausumaesimerkkejä molemmista 
koulutusosioista:

”Kiva, että käytiin konkreettisia asioita 
läpi, asiat pystyi heti soveltamaan käy-
täntöön. Sain rohkaisua ja hyviä ohjeita 
viestintään. Puheviestinnästä olisi voinut 
olla enemmän, kun aika paljon on erilaisia 
tilaisuuksia, joissa on esitettävä puheen-
vuoro. Ehkä joku koulutus voisi olla puhe-
viestintää”

Liikuntaneuvonnan oppimistavoitteiden 
saavuttamista vahvistivat: 
”etätehtävien teko ja niiden purku koulu-
tuksessa”, ”meidät laitettiin miettimään 
asioita omien projektiemme kautta” ja 
”hyvät kouluttajat, selkeät esitykset, hyvät 
pöytäkeskustelut ja kokemusten vaihto”

Vuonna 2006 aloittaneille hanketoimijoille järjes-
tettiin neljä koulutusta, mukaan lukien hankkeiden 
yhteinen aloitustilaisuus. Uudet hanketyöntekijät 
osallistuivat aktiivisesti ohjelman järjestämiin kou-
lutuksiin. Osallistujamäärissä on mukana myös yksi 
edellisen hankeryhmän toimija, koska tämä hanke 
aloitti käytännössä toimintansa vuonna 2006. Vies-
tinnän ja tiedottamisen kouluttajina toimivat ohjel-
man viestintäkonsultit. Projektinhallinnan koulut-
tajana oli Paavo Viirkorpi, Viirkorpi Oy:stä. Voima- ja 
tasapainoharjoittelun ohjauksen kouluttajina olivat 
Ikäinstituutin aluekouluttajat. (Taulukko �.)

Taulukko 5. Toisen hankeryhmän koulutukset vuonna 2006

KOUlUTUS AJANKOHTA PAIKKA OSAllISTUJAMääRä
Hankeyhteistyön aloitustilaisuus 10.5. Espoo 25 henkilöä 13 eri hankkeesta
Viestintäkoulutus (perustaidot) ja 
Projektinhallintakoulutus

30.8.
31.8.–1.9.

Helsinki 23 osallistujaa 14 eri hankkeesta

Voima- ja tasapainoharjoittelun ohjaus 25.–26.10. Espoo 20 osallistujaa 13 eri hankkeesta
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Hankeyhteistyön aloitustilaisuuden (10.5.) palaute-
lomakkeiden mukaan aloittavat hanketoimijat ko-
kivat hanketyön tärkeäksi ja haasteelliseksi. Vasta-
uksissa visioitiin toiminnan edistävän paikallista 
verkostoitumista, tuovan uusia toimintamalleja, 
lisäävän iäkkäiden kotikuntoisuutta ja päättäjien 
tietoisuutta iäkkäiden liikunnan merkityksestä. 
Haasteiksi mainittiin mm. oman osaamisen riittä-
vyys, paikallinen yhteistyö, toiminnan arvioiminen 
ja ikäihmisten motivoituminen liikuntaan. Voimaa 
vanhuuteen -ohjelmalta odotettiin koulutusta ja 
asiantuntija-apua, arviointi-, seuranta- ja verkostoi-
tumistukea sekä materiaalia.

Kolmipäiväinen viestinnän ja projektinhallinnan kou-
lutuskokonaisuus (30.8.–1.9.) koettiin hyödylliseksi. 
Molempien koulutusosioiden palautteiden avovasta-
uksissa kiitettiin hyviä kouluttajia ja tärkeän asian kyt-
kemistä käytäntöön. Muutama vastaaja koki kolmen 
päivän koulutuskokonaisuuden raskaaksi. Taulukossa 6 

on esitetty yhdistettynä molempien osioiden vastaus-
ten keskiarvot asteikolla 4-10.

Voima- ja tasapainoharjoittelun ohjauskoulutus 
(25.–26.10.) koettiin pääosin hyväksi ja kouluttajat 
asiantunteviksi. Avovastausten mukaan kolme vastaa-
jaa arvioi koulutussisällön kertaukseksi, ei uutta anta-
vaksi. Muutama vastaaja moitti myös koulutusjärjes-
telyitä, koska osallistujat joutuivat kulkemaan useaan 
otteeseen kuntosalin ja luentotilan välillä. Pari vastaa-
jaa ehdotti koulutuksen käytännön osuuteen tasoryh-
miä eri koulutustaustan omaaville hanketyöntekijöille. 
Taulukossa 7 esitetään koulutuksen palaute.

Varsinaisten hankekoulutusten lisäksi viisi hanke-
työntekijää ensimmäisestä ja neljä toisesta hanke-
ryhmästä osallistui VoiTas -kouluttajakoulutukseen. 
Vuonna 2005 aloittaneille hanketoimijoille oli myös 
suunniteltu iäkkäiden liikunnanohjauskoulutus, Iloa 
ja ideaa iäkkäiden liikunnanohjaukseen, joka siirtyi 

Taulukko 7. Voima- ja tasapainokoulutuksen palautteiden keskiarvot (n=19)

Taulukko 6. Viestinnän ja projektinhallinnan koulutusten palautteiden keskiarvot (n=17)

PAlAUTEKySyMyKSET Keskiarvo
(n=17)

Vastasiko koulutus odotuksiasi? 8,9
Oliko koulutus innostavaa ja kiinnostavaa? 9,1
Oletko tyytyväinen saamaasi tiedolliseen antiin? 8,9
Edistivätkö opetustavat asioiden sisäistämistä? 9,1
Saitko varmuutta projektin käynnistämiseen ja hallintaan? 8,6
Saitko työkaluja yhteistyöverkostojen rakentamiseen? 8,4
Saitko työkaluja hanketoimintasi arviointiin? 8,6
Antoiko koulutus valmiuksia suunnitella iäkkäiden liikuntatoiminnan jatkuvuutta paikkakunnallasi? 8,4

Palautteiden keskiarvo 8,8

PAlAUTEKySyMyKSET Keskiarvo
(n=19)

Lisäsikö koulutus tietämystäsi iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelun merkityksestä? 8,4

Saitko varmuutta/uusia ajatuksia iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelun
ohjaamiseen ja liikuntaneuvontaan?

8,6

Lisäsikö koulutus tietämystäsi iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelun toteuttamisesta 
(sekä ohjattu että itsenäinen harjoittelu) ja liikkumiskyvyn testaamisesta?

8,5

Saitko ideoita liikuntatilojesi tai kotiharjoittelun olosuhteiden kehittämiseen? 8,2

Palautteiden keskiarvo 8,4
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vuoden 2007 alkuun sekä hanketoimijoiden että 
kouluttajien toiveesta.

Hanketoiminnan seurantatietoa

Voimaa vanhuuteen -ohjelman hanketoiminnan seu-
rantatieto pohjautuu hanketoimijoilta arviointi- ja 
seurantalomakkeella kerättyihin vastauksiin (liite 7) ja 
mentorointipäiväkirjaan. Seurantatietoa käsitellään 
seuraavassa sekä hankeryhmäkohtaisesti että kaikki 
hankkeet huomioiden. Vertailua edelliseen vuoteen 
tehdään niissä kohdin, missä on tapahtunut selkeää 
muutosta. Niiden hankkeiden seurantatieto, joilla on 
toimintaa usealla paikkakunnalla (2 uutta hanketta) 
käsitellään paikkakuntakohtaisesti kerätyn tiedon mu-
kaisesti. Näin ollen seurantatietoa saatiin yhteensä 27 
hanketoimijalta. Valtakunnallisesti toimivan hankkeen 
(1 hanke) antamat tilastotiedot esimerkiksi hankkeen 
liikuntatoiminnan piiriin kuuluvista henkilöistä kerto-
vat myös hankkeen välillisistä vaikutuksista.

Käytännön hanketoiminta

Hankkeiden resurssit

Voimaa vanhuuteen -hankkeissa toimi keskimäärin 
1-2 projektityöntekijää. Yleisin peruskoulutustausta 
oli fysioterapiatutkinto, mutta mukana oli myös pe-
rus-, kunto- ja sairaanhoitajia sekä erilaisia liikunnan 
kursseja käyneitä henkilöitä. Terveystieteiden (tai 
muu vastaava) maisterin tutkinto oli kahdeksalla pro-
jektityöntekijällä. Varsinaisten projektityöntekijöiden 
lisäksi hankkeen parissa työskenteli säännöllisesti 1-
2 oman organisaation työntekijää. Vapaaehtoistyö-
voimaa oli 11 hankkeessa. Vapaaehtoistyöntekijät 
toimivat avustajina ja vertaisohjaajina ryhmissä, lii-
kuntaystävinä/kävelykavereina, kirjanpitotehtävissä, 
tilapäisavustajina neuvontapisteessä ja saattajina 
liikuntatoimintaan. Viidellä hankkeella osan liikun-
tatoiminnasta toteutti ulkopuolinen ohjaaja. Yhden 
hankkeen liikuntaryhmät olivat kokonaisuudessaan 
ulkopuolisen toimijan ohjaamia.

Voima- ja tasapainosisältöinen liikuntatoiminta edel-
lyttää tarkoituksenmukaista välineistöä ja tiloja. Pää-
osalla hankkeista oli käytössään kunto- ja/tai liikun-
tasali. Kaikilla käytännön harjoittelua toteuttavilla 
hanketoimijoilla oli käytössään riittävä harjoitusväli-
neistö. Sen sijaan vain kolmella ensimmäisen ja vii-
dellä toisen ryhmän hankkeella oli iäkkäille sopiva 
ulkoilureitti toimipaikan yhteydessä. 

Hanketoimijoilla oli myös tietoliikenneyhteydet. Han-
ketoiminnan seuranta- ja arviointikyselyssä tiedus-
teltiin, kuinka usein hanketoimijat käyttivät sähköisiä 
välineitä tiedonhakuun ja yhteydenpitoon. Vastaus-
ten mukaan sähköposti oli hanketoimijoiden yleisim-
min käyttämä yhteydenpitoväline. Puolet molempi-
en hankeryhmien toimijoista käytti sitä päivittäin. 
Ohjelman julkinen ja sisäinen (ekstranet) verkkosi-
vusto olivat puolestaan harvemmin käytössä. Julki-
sella sivustolla ja sisäisen sivuston tiedostopankissa 
puolet hankkeista vieraili 1-2 kertaa kuukaudessa. 
Hankkeiden sisäistä keskustelukanavaa toimijat seu-
rasivat vieläkin vähemmän, yli puolet hanketyönteki-
jöistä harvemmin kuin 1-2 kertaa kuukaudessa.

Kohderyhmä ja sen tavoittaminen

Ohjelman mukaisen kohderyhmän tavoittaminen on 
hanketoiminnan lähtökohta. Ensimmäisestä hanke-
ryhmästä neljä oli jatkanut etsivää työtään vuoden 
2006 aikana. Viidellä toisen hankeryhmän toimijalla 
liikuntapalvelutarve perustui ennakkokartoitukseen. 
Kartoituksen keinoina molemmilla hankeryhmillä 
olivat toimintakykytestit, asiakaskyselyt, muiden tai 
aikaisempien hankkeiden pohjalta tehty arvio (vain 
toinen ryhmä) ja laajat kunnissa toteutetut kyselyt. 

Asiakasvalinnan tärkeimpinä kriteereitä olivat mo-
lemmilla ryhmillä ikä, heikentynyt fyysinen ja sosi-
aalinen toimintakyky sekä vaikeus osallistua muiden 
palveluntuottajien tarjoamaan liikuntatoimintaan. 
Lisäksi puolet ensimmäisen ryhmän hanketoimijois-
ta listasi heikentyneen psyykkisen toimintakyvyn ja 
palvelutalon asiakkuuden valinnan perusteiksi. Yksit-
täisinä mainintoina olivat kulkemisongelmat, passii-
visuus, ennakoivat liikkumiskyvyn ongelmat, syrjäy-
tymisvaara ja omaishoitajuus. Valinnan perusteeksi 
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ilmoitettu ikä oli ensimmäisellä ryhmällä alhaisempi, 
kolme toimijaa ilmoitti painotuksen olevan yli 75-vuo-
tiaissa. Vuonna 2006 aloittaneista yhdeksällä hank-
keella kohderyhmänä oli yli 75-vuotiaat ikäihmiset.

Pääosa asiakkaista ohjautui ensimmäiselle hanke-
ryhmälle projektityöntekijän yhteydenotolla tai lää-
kärin, hoitohenkilöstön ja kotihoidon ohjaamina. 
Tiedotustilaisuuksien määrä oli vähentynyt aloitus-
vaiheeseen verrattuna. Uusien hankkeiden yleisim-
mät yhteydenottokanavat olivat henkilökohtainen 
yhteydenotto, puhelinsoitto, yhteys kotihoidon tai 
asiakkaan lähipiirin kautta sekä tiedotustilaisuudet 
ja sähköposti/internet-sivut. Asiakkaita tavoitteli ver-
kon välityksellä jopa kahdeksan uutta hanketoimi-
jaa. Sähköpostin ja internetin käyttö oli lisääntynyt 
myös ensimmäisellä hankeryhmällä, vuonna 2005 
yksikään hanke ei käyttänyt sähköpostia/internetiä 
kohderyhmän tavoittamiseen. (Kuvio �.)

Kolme ensimmäisen hankeryhmän toimijaa ilmoitti, 
että heillä on edelleen ongelmia tavoittaa ohjelman 
määrittämän kohderyhmän asiakkaita. Haasteena 

oli ensisijaisesti se, kuinka sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen ulkopuolella olevat passiiviset toimintakyvyltään 
heikentyneet ikäihmiset tavoitetaan ja saadaan mu-
kaan toimintaan. Lisäksi kaksi henkilöä vastasi, ettei 
heillä ole varsinaisia tavoittamisen ongelmia, mutta 
kulkemisen vaikeudet ja omaisen asenteet estävät 
asiakkaiden mukaantulon. Uusista hanketoimijoista 
puolet raportoi tavoittamisen ongelmista. Haasteet 
olivat samoja kuin ensimmäisillä hankkeilla. Lisäksi 
mainittiin, että asiakkaita ei ohjata heille riittävästi tai 
vaihtoehtoisesti asiakkaiksi tulee jo toimintakyvyl-
tään hyvin heikentyneitä ikäihmisiä. Muutama han-
ke kertoi myös pitäneensä markkinoinnin vähäisenä, 
jotta asiakkaiden määrä ei ole liian suuri toiminnan 
käynnistysvaiheen aikana.

Liikunta-, neuvonta- ja koulutustoiminta

Hanketoiminnan seuranta- ja arviointilomakkeessa 
tiedusteltiin, mitä liikuntatoimintaa hankkeet jär-
jestivät ja mikä oli kunkin toiminnan sisältö, kesto ja 

Kuvio 4. Kohderyhmän tavoittaminen ja hankkeiden yhteydenotot (%)

Proj.työntekijän henk. koht. yhteydenotto

Lehti-ilmoituksella

Lääkäri tai hoitohenkilöstö ohjasi

Omaisten ja lähipiirin välityksellä

Tiedotustilaisuudella

Puhelimella

Kirjeellä

Muuta tapaa käyttäen

Kotihoidon kautta

Ohjaus aikaisemman projektin kautta

Liikuntatoimen kautta

Sähköpostin/internet-sivujen kautta
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asiakasmäärät vuoden 2006 aikana. Uudistetussa lo-
makkeessa liikuntatoimintaan sisällytettiin myös lii-
kuntaneuvonta. Nyt kysymyksen asettelu piti sisällään 
mahdollisuuden, että yksittäinen toiminta voi sisältää 
useita pääpainoja, kuten voimaharjoittelu ja neuvon-
ta. (Liite 7.) Pilottilomakkeessa harjoituksella tai muulla 
toiminnalla oli vain yksi pääpaino (Kalmari ym. 2006).  

Taulukossa 8 nähdään, miten liikuntatoiminnat jaet-
tiin toiminnan pääpainotuksen mukaan kuuteen 
ryhmään. Lihasvoima- ja tasapainosisältöisten pai-
notusten lisäksi taulukkoon kerättiin neuvonta- ja 
ulkoilutoiminta sekä muu liikunta- ja viriketyyppi-
nen toiminta kuten pelit. Molempien hankeryhmi-
en keskeisin liikuntatoiminta oli yhdistetty voima- 
ja tasapainoharjoittelu. Vuonna 2006 aloittaneilla 
hankkeilla reilusti yli puolet (63 %) ja ensimmäisillä 
hankkeilla lähes puolet (46 %) toiminnasta painottui 

yhdistelmäharjoitteluun. Liikuntaneuvonta oli puo-
lestaan yleisempää ensimmäisillä ohjelmaan liitty-
neillä hankkeilla. Molemmilla hankeryhmillä suurin 
osa liikuntatoiminnasta oli ohjattuja ryhmiä (88 %). 
Toimintoihin osallistui keskimäärin 13–14 henkilöä. 
Yhtä toimintamuotoa järjestettiin keskimäärin 1-2 
kertaa viikossa. Molemmat hankeryhmät raportoivat 
toiminnan keskimääräiseksi kestoksi noin 65 minuut-
tia. Toiminta oli jatkuvaa (ei interventiotyyppistä) 
pääosalla ensimmäisen ryhmän ja vajaalla puolella 
toisen ryhmän asiakkaista.

Voimaa vanhuuteen -ohjelman hankkeet tavoittivat 
vuoden 2006 aikana yhteensä 1914 eri asiakasta. Pie-
nimmillään yhden hankkeen asiakasmäärä oli kah-
deksan ja maksimissaan 230 henkilöä. Enemmistö 
osallistujista oli naisia, yhteen toimintaan osallistui 
keskimäärin 10–11 naista ja neljä miestä (taulukko 8).

Taulukko 8. Hankkeiden liikuntatoiminta vuonna 2006, hankeryhmä 2005 (n=12) ja hankeryhmä 2006 (n=15)

lIIKUNTATOIMINTA KESKIMääRIN HANKERyHMä 2005   
Liikuntatoimintoja 114

HANKERyHMä 2006 
Liikuntatoimintoja 70  

Kesto 65 min 63 min
Kertaa viikossa 1.2 1.7
Osallistujia 14 13
Naisia 11 10
Miehiä 4 4

lIIKUNTATOIMINNAN PääPAINO HANKERyHMä 2005   
Liikuntatoimintoja 114

HANKERyHMä 2006  
Liikuntatoimintoja 70  

Yhdistetty lihasvoima ja tasapaino 46 % 63 %
Lihasvoima 34 % 12 %
Liikuntaneuvonta 24 % 15 %
Tasapaino 16 % 18 %
Ulkoilu 15 % 18 %
Muu 27 % 19 %

Ryhmätoiminnan osuus 87 % 89 %
Toimintajakso luonteeltaan jatkuva 68 % 41 %
Osallistujia yhteensä 1638 912
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Liikuntatoiminnan lisäksi osa hankkeista järjesti kou-
lutusta tai ohjausta hoito- ja muulle tukihenkilöstöl-
le. Ensimmäisellä ryhmällä oli 15 erilaista koulutusta 
tai koulutuskokonaisuutta. Koulutuksiin osallistui 
yhteensä 204 henkilöä. Toisella ryhmällä koulutus-
toiminta oli yleisempää, sillä se oli yhden hankkeen 
keskeisin toimintamuoto. Koulutuskokonaisuuksia 
oli yhteensä 26 kappaletta ja niihin osallistui yhteen-
sä 381 henkilöä. (Taulukko �.) 

Molempien ryhmien koulutuksiin osallistui oman 
talon hoitohenkilöstöä, kotihoitohenkilökuntaa, 
omaishoitajia sekä vapaaehtois- ja vertaisohjaajia. 
Näiden ryhmien lisäksi uudet hankkeet järjestivät 
koulutuksia lääkäreille, opiskelijoille, yhteistyöjärjes-
töille sekä toista ryhmää useammin vertaisohjaajille. 
Hankkeiden toteuttaman koulutustoiminnan tyypilli-
simmät sisällöt olivat: iäkkäiden voima- ja tasapaino-
sisältöinen liikunnanohjaus ja fyysisen toimintakyvyn 
testaaminen (yleensä VoiTas -kouluttajakoulutuksen 
osioita), kuntouttava työote ja ohjelman kolmiportai-
sen kotivoimisteluohjelman ohjaus.

Useimmat hankkeet (yhdeksän ensimmäisen ja 12 
toisen ryhmän hankkeista) tekivät omaa liikun-
ta- tai neuvontamateriaalia. Materiaalit olivat ylei-
simmin voimistelu- ja testausohjeita iäkkäille tai 
muulle henkilöstölle. Muutamat hankkeet tuottivat 
myös erilaisia omien toimintamuotojensa esitteitä 
sekä liikuntatoiminnan arviointi- ja seurantalomak-
keita. Yksi hanke keskittyi tuottamaan kotivoimis-
teluohjelma VHS/DVD:n, jonka avulla se tavoitteli 

iäkkäitä liikkumaan valtakunnallisesti oman järjes-
tönsä piirissä.

Vaikuttavuus

Hankkeet arvioivat liikuntatoiminnan vaikuttavuutta 
testaamalla fyysistä toimintakykyä, havainnoimalla, 
haastattelemalla, kyselylomakkeella ja asiakaspalaut-
teella. Lisäksi arvioinnin tekemisessä hyödynnettiin 
muun hoitohenkilöstön ja omaisten näkemyksiä. 

Kahta hanketta lukuun ottamatta hanketoimijat 
käyttivät fyysisen toimintakyvyn testejä osalle asi-
akkaistaan. Kaikki asiakkaansa testasi kaksi vuonna 
2005 aloittaneista ja viisi vuonna 2006 aloittaneista 
hankkeista. Toimiva-testi (Valtionkonttori, SOVE yk-
sikkö 2000) ja Bergin -tasapainotesti (Berg ym. 1992) 
olivat molemmilla ryhmillä yleisimmin käytössä ole-
vat testausmenetelmät. Pääosa toimijoista hyödynsi 
muutamia osioita molemmista testeistä, kokonaan 
Toimiva -testiä toteutti neljä ja Bergin tasapainotes-
tiä kuusi hanketyöntekijää. Guralnikin testi ja yhden 
toiston maksimin (1RM) mittaaminen olivat molem-
milla hankeryhmillä seuraavaksi yleisimmät fyysi-
sen toimintakyvyn arviointimenetelmät. Kahdeksan 
ensimmäisen hankeryhmän toimijaa teki sekä alku- 
että loppumittauksen 242 henkilölle keskimääräisen 
testausvälin ollessa 34 viikkoa. Toinen ryhmä (12 han-
ketta) seurasi 260 henkilön toimintakyvyn muutoksia 
testeillä keskimäärin 12 viikon testausvälillä.

Taulukko 9. Hankkeiden järjestämä koulutus vuonna 2006, hankeryhmä 2005 (n=7) ja hankeryhmä 2006 (n=11)

KOUlUTUS- TAI 
OHJAUSKOKONAISUUKSIA

KESTO 
KESKIMääRIN

OSAllISTUJIA 
KESKIMääRIN

OSAllISTUJIA 
yHTEENSä

Hankeryhmä 2005 15 kpl 14 t 14 204
Hankeryhmä 2006 26 kpl 10 t 15 381
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Testitulosten mukaan hankkeiden liikuntatoiminta 
oli tuloksellista. Testien tulos parani tai pysyi ennal-
laan suurella osalla niistä asiakkaista, joille tehtiin 
alku- ja loppumittaus. Osalla testatuista toimintakyky 
heikkeni tai voima- ja tasapainotestiosioiden tulos oli 
erisuuntainen (toinen parani ja toinen heikkeni). Tes-
titulos oli heikentynyt 55 asiakkaalla ja oli erisuuntai-
nen 63 asiakkaalla. Hankkeet testasivat yhteensä 502 
henkilöä. (Kuvio �.) 

Hanketoimijoiden avovastauksilla antaman arvion 
mukaan liikuntatoiminnan vaikutukset olivat yleensä 
myönteisiä. Liikkumiskyvyn varmentuminen, kotitöi-
den helpottuminen, jaksamisen lisääntyminen ja mie-
len piristyminen olivat molemmissa hankeryhmissä 
lausumien keskeisiä sisältöjä. Vastausten mukaan 
ryhmämuotoinen liikunta lisäsi sosiaalisia kontakteja 
ja vähensi näin ollen yksinäisyyttä. Liikuntaharjoit-
telun vaikutukset olivat joskus myös kielteisiä. Kuusi 
ensimmäisen ja 10 toisen ryhmän toimijaa raportoi 
harjoittelun aiheuttaneen pienelle osalle asiakkaista 
rasituskipuja ja -särkyjä, väsymystä tai unettomuut-
ta. Yksi asiakas oli kertonut lievästä sydänoireilusta ja 
hermosärystä. Seuraavana esimerkkejä hanketoimi-

joiden myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia kuvaavista 
vastauksista:

”Liikkuminen on helpottunut ja sitä kautta 
kodin askareiden tekeminen on helpottu-
nut. Liikunta-harjoittelu on monella asi-
akkaalla vaikuttanut mielialaan kohen-
tavasti, joka on lisännyt selkeästi fyysistä 
aktiivisuutta.”

”Useimpien mielestä liikunta auttaa ja osa 
on aktivoitunut jumppaamaan kotonakin”

”Parantuminen näkynyt esim. tasapainon 
tai kävelyn varmentumisena, yleisen jak-
samisen /voinnin parantumisena, sosiaa-
lisuuden lisääntymisenä jne. Arkipäivän 
toimet helpompia”

”Muutamilla lihassärkyä, joka ajanmit-
taan hävinnyt. Nivelkipuja (polvi/lonkka), 
kun harjoitelleet paljon”

”� ilmoitti olevansa väsynyt ryhmän jälkeen.”

Kuvio 5. Liikuntatoiminnan vaikuttavuus suoritustesteillä mitattuna, hankeryhmä 2005 (n=8) ja hankeryhmä 2006 (n=12)

HANKERYHMÄ 2005
Testattuja 242 henkilöä

HANKERYHMÄ 2006
Testattuja 260 henkilöä

Tulos parantunut

Tulos pysynyt ennallaan

Tulos heikentynyt

Erisuuntaiset tulokset

18 %

10 %

20 %

52 %

7 %
11 %

24 %

58 %
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Kuvio 6. Asiakaspalaute tiedon lisääntymisestä (%), hankeryhmä 2005 (n=6) ja hankeryhmä 2006 (n=9)

Voimaa vanhuuteen -ohjelman yhtenä keskeisenä 
tavoitteena on kuulla iäkkään ääntä. Tämän vuoksi 
ohjelmaryhmä teki asiakaspalautelomakkeen (lii-
te 6), jonka käyttöä hankkeille suositeltiin. Ohjel-
maryhmä keräsi lomaketta käyttäneiltä hankkeilta 
tiedon kahdesta kysymyksestä, joissa tiedusteltiin 
onko asiakas saanut tietoa voima- ja tasapainohar-
joittelun merkityksestä ja eri vaihtoehdoista harras-
taa liikuntaa. Asiakaspalautetta keräsi Voimaa van-
huuteen -ohjelman lomakkeella kuusi ensimmäisen 
ja yhdeksän toisena aloittaneen ryhmän hanketoi-
mijaa. Hanketoimijat saivat lomakkeilla palautetta 
yhteensä 469 ikäihmiseltä. Vastausten mukaan pää-
osa ikäihmisistä oli saanut tietoa sekä harjoittelun 
merkityksestä (kuvio 6) että eri vaihtoehdoista har-
rastaa liikuntaa.  

Hankkeet keräsivät asiakaspalautetta myös omilla 
kyselyillään ja haastattelemalla. Suullista palautet-
ta kerättiin säännöllisesti harjoittelun yhteydessä. 
Hanketoimijat kertoivat tehneensä erityyppisiä yh-
teenvetoja kaikista palautteista ja pyrkineensä ke-
hittämään toimintaansa sen pohjalta. Yhteenvetoja 

asiakaspalautteista vietiin esimiehille ja hankkeiden 
ohjausryhmille.

Yhteistyö 

Paikallinen yhteistyö on yksi hanketoiminnan onnistu-
misen ja vakiinnuttamisen edellytys. Kyselyn mukaan 
hanketoimijat tekivät yleisesti yhteistyötä kunnan ter-
veys-, sosiaali- ja liikuntatoimen sekä seurakunnan ja 
muiden Voimaa vanhuuteen -ohjelman hankkeiden 
kanssa. Vuonna 2005 aloittaneiden hankkeiden kes-
keisiä yhteistyökumppaneita olivat myös kunnan tek-
ninen toimi, oppilaitokset ja yksityinen sektori. Muina 
tahoina mainittiin muut aihepiirin hankkeet ja järjes-
töt sekä apuvälinefirmat. (Taulukko �0.)

Kunnan kanssa tehtävän yhteistyön muotoja olivat 
edellisen seurantakauden mukaisesti tiedottaminen, 
asiakkaiden ohjaus, tilojen yhteiskäyttö ja yhteiset 
koulutukset. Kunnan toimijoita oli myös mukana 
usean hankkeen ohjausryhmissä. Kunnan teknisen 

Oletteko saaneet lisää tietoa voima- ja tasapainoharjoittelun merkityksestä?

Hankeryhmä 2005
Palautettuja lomakkeita 213

Hankeryhmä 2006
Palautettuja lomakkeita 256

Kyllä

Ei

Tyhjiä

0 %     10 %      20 %     30 %      40 %      50 %      60 %      70 %      80 %     90 %    100 %
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Taulukko 10. Yhteistyötahot vuonna 2006, hankeryhmä 2005 (n=12) ja hankeryhmä 2006 (n=15)

toimen kanssa kehitettiin yhteistyössä iäkkäiden 
ulkoilureittejä ja suunniteltiin esteettömiä ympä-
ristöjä. Seurakunta oli mukana järjestämässä yhtei-
siä tilaisuuksia sekä vapaaehtois- ja vertaisohjaajia. 
Hanketyöntekijät kertoivat puolestaan ohjelmasta ja 
ohjasivat liikuntaryhmiä seurakunnan tilaisuuksissa. 
Voimaa vanhuuteen -ohjelman hanketoimijoiden vä-
linen yhteistyö oli kokemusten vaihtoa, vertaistukea, 
yhteistä ideointia ja koulutusapua.

Näkyvyys

Mukanaolo Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa edistää 
hankkeiden paikallista näkyvyyttä. Muutamat toi-
mijat pääsevät esille myös valtakunnan medioissa. 
Ensimmäisen hankeryhmän näkyvyys lisääntyi seu-
rantakaudella. Kaikki vuonna 2005 toiminnan aloitta-
neet hankkeet esiintyivät seurantakaudella tiedostus-
välineissä tai julkisissa tilaisuuksissa. Myös 13 uusien 
hankkeiden edustajaa pääsi esille erilaisissa medioissa 
tai tilaisuuksissa. Lääninseminaarit ja Kansalaistalkoot 
-ohjelmat olivat keskeisiä ohjelman järjestämiä foo-

rumeita. Hankkeiden toiminnasta kirjoitettiin myös 
runsaasti paikallislehdissä. Yhdeksän vuonna 2005 
aloittanutta ja 11 uutta hanketoimijaa raportoi, että 
heidän hanketoimintaansa oli käsitelty paikallisleh-
dissä. Tiedotustilaisuuksia järjestivät seurantakaudel-
la erityisesti uudet hanketoimijat, joista kymmenen 
raportoi useasta paikallisesta tilaisuudesta. 

Hanketoimijoiden oman 
toiminnan arviointi 

Aloitus- tai kehittämisvaiheen 
onnistuminen 

Hanketoimijoille kohdennetussa kyselyssä pyydettiin 
arviota heidän omasta toiminnastaan. Vuonna 2005 
aloittaneilta hanketyöntekijöiltä tiedusteltiin toisen 
toimintavuoden ja ensimmäistä kauttaan toimivilta 
aloitusvaiheen onnistumista. 

yHTEISTyöTAHO HANKERyHMä 2005
Lkm

HANKERyHMä 2006
Lkm

Kunnan terveystoimi 11 13
Kunnan sosiaalitoimi 9 14
Kunnan liikuntatoimi 8 11
Kunnan tekninen toimi 6 3
Eläkeläisjärjestöt 8 9
Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt 3 4
Liikuntajärjestöt, urheiluseurat 3 4
Muut vapaaehtoisjärjestöt 4 2
Seurakunta 8 7
Kansalais- ja työväenopistot 2 6
Oppilaitokset 9 5
Asiantuntijaorganisaatiot 4 2
Yksityinen sektori 8 5
Muut Voimaa vanhuuteen -ohjelman hankkeet 8 8
Muut tahot 5 8
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Toista vuotta työskentelevien hanketoimijoiden vas-
tausten mukaan seurantakausi oli usealle hankkeelle 
myönteinen, arviot vaihtelivat melko hyvästä erittäin 
hyvään. Muutos aloitusvaiheen onnistumiseen oli 
kuitenkin lievästi heikompi (melko hyvin - arvioiden 
osuus oli noussut ja hyvin vähentynyt). Avovastauk-
sissa ilmeni, että onnistumisen kokemusta vahvistivat 
mm. asiakkaiden löytyminen ja heidän saama hyöty 
liikunnasta, toimintamallin vakiintuminen ja oman 
osaamisen vahvistuminen. Tavoitteellista toiminta-
tapaa puolestaan heikensi se, että hanketoiminta ei 
edennyt suunnitelmien mukaan, esimerkiksi organi-
saation sisäisten ongelmien tai toimimattoman kul-
jetuksen vuoksi. 

Aloitusvaiheessa olevat hanketoimijat raportoivat 
sekä onnistumisen kokemuksista että työn haasteis-
ta. Työn käynnistymistä oli helpottanut ohjelman 
markkinointi- ja koulutusapu sekä kokemukset ai-
kaisemmasta projektityöstä. Usealla toimijalla oli 
haasteena yhteistyökumppaneiden vakuuttaminen, 
pienet resurssit ja oikean kohderyhmän löytäminen. 
Hanketoimijat arvioivat aloitusvaiheen onnistuneen 
pääasiallisesti melko hyvin tai hyvin. Seuraavassa 
koosteessa on molempien hankeryhmien toimijoi-
den kommentteja seurantakaudesta.

”Suunnittelemani toiminta toteutunut, 
toimintani kaupungin sosiaali- ja terveys-
toimessa koettu tarpeelliseksi”

”Tasapainoliikunta on lisännyt ikäihmis-
ten muutakin liikunnanharrastusta – in-
nostanut. Nykyinen toiminta koetaan heil-
le kuuluvaksi toiminnaksi alun vierauden 
jälkeen”

”Hanke käynnistyi täysipainoisesti syys-
kaudella. Toiminnasta tiedottaminen ja 
sen käynnistäminen kolmella toiminta-
alueella aikaa vievää”

”Raskas vuosi talon sisäisten ristiriitojen 
vuoksi…”

”Suurin haaste oli saada yhteistyötahot 
vakuuttuneeksi projektin tarpeellisuudes-
ta, ennakko-asenteiden poistaminen pro-

jekteja kohti yleensä ja keskusteluyhteys 
eri organisaatioiden välille…”.

Jatkosuunnitelma

Hankkeet kirjasivat kehittämistoimintansa painopis-
tealueet vuodeksi 2007. Ensimmäisen hankeryhmän 
painopistealueita olivat mm. yhteistyön lisääminen 
keskeisten kumppaneiden kanssa, hankkeessa kehi-
tetyn toimintamallin vakiinnuttaminen osaksi oman 
organisaation palvelutarjontaa ja kotipalvelun sekä 
vertaisten kouluttaminen ohjaustyöhön. Toimin-
tansa seurantakaudella aloittaneet hanketoimijat 
visioivat puolestaan kohderyhmän tavoittamisesta, 
liikuntaryhmien kehittämisestä ja lisäämisestä sekä 
yhteistyökumppaneiden löytymisestä. Seuraavassa 
molempien hankeryhmien vastauksia kehittämistoi-
minnan painopistealueista vuonna 2007:

”Projektin palvelujen kehittäminen yhteis-
työssä kuntien ja muiden yhteistyötahojen 
kanssa ja niiden vakiinnuttaminen osak-
si oman talon palveluja (nimi). projektin 
toiminnan vaikuttavuuden selvittäminen 
(opiskelijayhteistyönä)”.

”Kuntoilukumppanitoiminnan edistämi-
nen, lihasvoimaan ja tasapainoon pa-
nostaminen”.

”Ryhmätoiminnan sisällön ja yhteistyöver-
koston kehittäminen, viestinnän kehittä-
minen”.

Toiminnan vakiinnuttamissuunnitelman oli tehnyt 
kuusi ensimmäisen ja kymmenen toisen hankeryh-
män vastaajaa. Vuonna 2005 aloittaneet hankkeet 
aikoivat vakiinnuttaa toimintaansa kouluttamalla 
oman talon ja kunnan henkilökuntaa sekä vertaisoh-
jaajia. Suunnitelmissa mainittiin myös toimintamal-
lin markkinointiin soveltuvat alueseminaarit sekä jat-
koprojektin hakeminen. Uudet hanketoimijat olivat 
tehneet alustavia vakiinnuttamissuunnitelmia, kuten 
kotihoitohenkilöstön ja vertaisten kouluttaminen, 
ryhmätoiminnan vakiinnuttaminen osaksi oman ta-
lon palveluja, alueellinen liikuntapalvelujen organi-
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sointi ja tiedonkulun parantaminen kunnan sisäisellä 
sähköisellä lomakkeella. Useat uudet toimijat aikoi-
vat tehdä suunnitelman yhteistyössä ohjausryhmänsä 
kanssa vuoden 2007 aikana. Yksi toimija mainitsi, että 
vakiinnuttaminen on vaikeaa ilman lisärahoitusta.

Hankeohjauspalaute

Voimaa vanhuuteen -ohjelman hanketuen tavoittee-
na on, että osallisuus valtakunnallisessa ohjelmassa 
antaa projektityöntekijöille taustatukea, asiantun-
temusta ja konkreettisia välineitä arjen työhön sekä 
auttaa toiminnan paikallisessa juurruttamisessa. 
Hanketoimintakyselyssä tiedusteltiin hankkeiden 
suhdetta ohjelmaan ja heidän kokemustaan hanke-
ohjauksesta. 

Kuvio 7. Ensimmäisen hankeryhmän ohjelmasta saama hyöty vuosina 2005 (n=12) ja 2006 (n=12)

Voimaa vanhuuteen -ohjelman 
merkitys hanketoiminnalle

Pääosa hanketoimijoista ilmoitti, että osallisuus oh-
jelmassa hyödytti heidän toimintaansa joko jonkin 
verran, paljon tai erittäin paljon. Vuonna 2005 aloit-
taneet toimijat kokivat seurantakaudella, että ohjel-
man merkitys hanketoiminnalle lisääntyi edelliseen 
vuoteen verrattuna. Paljon hyötyä saavien osuus oli 
noussut, mutta edelleen yksi hanketyöntekijä koki 
hyödyn vähäiseksi. (Kuvio 7.) Hanketoimijoiden avo-
vastauksissa erityisen hyödylliseksi koettiin ohjel-
man koulutukset, vertais- ja taustatuki, näkyvyyden 
lisääntyminen ja selkeä toimintamalli, jota viedään 
käytäntöön. Hyötyjä kuvattiin seuraavasti:

”Olemme saaneet paljon koulutusta, tie-
toa ja mahdollisuuden toteuttaa projektia 
tehokkaammin”.

ei ollenkaan          vähän          jonkin verran           paljon          erittäin paljon
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”Valtakunnallisuus selvästi etu tiedottami-
sessa ja toiminnassakin”.

”Kuulee, miten muut ovat toimineet. Saa 
siten vinkkejä omaan toimintaan”.

Suurin osa uusista hanketoimijoista koki saaneen-
sa ohjelmasta joko paljon tai erittäin paljon hyötyä 
toiminnalleen (kuvio 8). Näkyvyyden lisääntyminen, 
vertaistuki, tiedotusapu ja hankkeen paikallisen ar-
vostuksen nousu olivat usean hanketoimijan mai-
nintoja. Lisäksi koulutukset ja materiaalit koettiin 
merkittäväksi hyödyksi omalle toiminnalle. 

Hankkeet toivoivat, että ohjelma tuottaa jatkossakin 
hyviä koulutuksia ja materiaaleja (myös ruotsinkieli-
siä) ja järjestää yhteisiä tapaamisia. Lisäksi vastauk-
sissa toivottiin, että ohjelma lisää aihepiirin viestin-
tää sekä valtakunnallisesti että paikallisesti ja nostaa 
hankkeita enenevässä määrin esille. 

Hankeohjauksen hyödyt

Voimaa vanhuuteen -hankeohjaukseen on sisällytet-
ty mm. koulutukset, henkilökohtainen ohjaus ja toi-
mintaa tukeva materiaali. Jako ohjelma- ja ohjaustoi-
mintaan näytti kuitenkin olevan liukuva ja näin ollen 
vastaukset olivat osittain päällekkäisiä. 

Ensimmäinen hankeryhmä koki, että hankeohja-
us hyödytti heitä seurantakaudella edellistä vuotta 
enemmän, joskin edelleen kaksi toimijaa koki hyö-
dyn vähäiseksi (kuvio �). Koulutukset, hyvä esite-, 
neuvonta- ja ohjausmateriaali helpotti ja tuki työn 
tekemistä. Muutamat vastaajat kiittivät myös oh-
jelman suunnittelijoiden antamaa konkreettista ja 
henkistä tukea.

Seurantakaudella toimintansa aloittaneet hanketoi-
mijat kokivat hankeohjauksen hyödyt vuonna 2005 
aloittaneita suuremmiksi. Yksi toimija ilmoitti saavan-

Kuvio 8. Toisen hankeryhmän ohjelmasta saama hyöty vuonna 2006 (n=15)

Ha
nk

et
ta

7

6

5

4

3

2

1

0
ei ollenkaan             vähän               jonkin verran           paljon          erittäin paljon



�8

Kuvio 9. Ensimmäisen hankeryhmän hankeohjauksesta saama hyöty vuosina 2005 ja 2006 (n=12)

sa jonkin verran hyötyä ja muut joko paljon tai erit-
täin paljon. Koulutukset, materiaali ja hanketoimin-
nan seurantaan kehitetty lomakkeisto saivat kiitosta. 
Samoin henkilökohtaista ohjausta ja toiminnan lin-
jausapua pidettiin hyvinä ohjauksen muotoina. Yksi 
hanketyöntekijä toivoi, että hankeohjaus olisi alka-
nut nopeammin.

Hankkeet toivoivat hankeohjaukselta jatkossa tu-

kea raportointiin, arvioinnin tekemiseen, paikal-
listen yhteistyökumppaneiden vakuuttamiseen ja 
toiminnan juurruttamiseen. Yksittäisenä toiveena 
oli saada lisää sähköiseen muotoon tuotettua ma-
teriaalia. Erityisryhmän parissa toimiva hanke puo-
lestaan pohti, olisiko heillä mahdollisuus saada lisää 
kohderyhmän mukaan räätälöityä tietoa. Muuta-
massa vastauksessa toivottiin myös enemmän hen-
kilökohtaista yhteydenpitoa. 

ei ollenkaan          vähän          jonkin verran           paljon          erittäin paljon
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Henkilöstö ja työn organisointi

Voimaa vanhuuteen -ohjelman ohjelmajohtajana 
toimii Ikäinstituutin toimialapäällikkö TtL, LitM Eli-
na Karvinen, ohjelmakoordinaattorina KM, ft Päivi 
Niemi, suunnittelijoina VTM, ft Pirjo Kalmari ja KM, ft 
Minna Säpyskä-Nordberg sekä ohjelma-assistenttina 
Mti Tuula Kuismin. Huhtikuussa 2006 ohjelmaan pal-
kattiin tutkija YTM Mika Simonen ohjelman ulkoisen 
arvioinnin ja seurannan suunnittelutehtäviin. Ohjel-
maryhmä teki myös säännöllistä yhteistyötä ohjel-
man pilottiprojektin suunnittelijan ft Ulla Salmisen 
kanssa. Lisäksi liikuntatieteiden yo, opiskelija Heli 
Helldan avusti ohjelmaryhmää mm. hankekuntiin 
liittyvässä kartoitustyössä sekä Hyvä Ikä -messuilla.

Vuonna 2006 ohjelmaryhmä kokoontui viikoittain 
yhteiseen palaveriin. Ryhmällä oli myös kolme suun-
nittelupäivää, joissa keskusteltiin mm. ohjelman 
toimintamuotojen kehittämiseen ja työnjakoon 
liittyvistä kysymyksistä. Kehittämistyötä jatkettiin 
työryhmissä, joita olivat viestintä-, sidosryhmä-, 
koulutus- ja mentorointi- sekä arviointiryhmät. Oh-
jelmatyöntekijät jakaantuivat ryhmiin vastuualuei-
densa mukaisesti.  

Osaamisen vahvistamiseksi ohjelmaryhmän jäsenet 
osallistuivat Ikäinstituutin sisäisiin koulutuksiin ja se-
minaarien yhteydessä erilaisille luennoille. Omaeh-
toista liikuntaa tuettiin liikuntaseteleillä. Lisäksi oh-
jelman henkilöstö osallistui Ikäinstituutin virkistys- ja 
suunnittelupäiville.

Johto- ja ohjausryhmät

Ohjelman johtoryhmään kuuluivat koko seuranta-
kauden toimialapäällikkö Elina Karvinen (puheen-
johtaja), vastaava johtaja Anneli Sarvimäki, talous-
päällikkö Jyrki Pinomaa, toimialapäällikkö Arto 
Tiihonen ja ohjelmakoordinaattori Päivi Niemi Ikäins-
tituutista. Ryhmän kuudes jäsen Kuntokallio-Säätiön 
hallituksen jäsen Marja-Liisa Kunnas jäi tehtävästä 
pois keväällä 2006 ja hänen tilalleen valittiin Riitta 
Haverinen. Varsinaisten jäsenten lisäksi kokouksiin 
osallistuivat tarvittaessa myös muut ohjelmaryhmän 
edustajat. Johtoryhmä kokoontui vuoden 2006 ai-
kana viisi kertaa. Kokouksissa päätettiin ohjelmaan 
liittyvistä käytännön toimintalinjoista ja ratkaisuista. 

Ohjelman voimavarat
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Seurantakauden keskeisiä kysymyksiä olivat ohjel-
man seuranta ja arviointi, henkilöstöresurssit ja kes-
keiset viestintätapahtumat.

Ohjausryhmän muodostivat keskeisten yhteistyöta-
hojen edustajat (taulukko ��). Seurantakauden aika-
na ryhmä kokoontui neljä kertaa. Kokouksissa oh-
jelman edustajat kertoivat ohjelman etenemisestä. 
Heidän esityksiään täydensi tutkija Mika Simonen 
selventäen tilastollisin esityksin ohjelman ulkoisen 
arvioinnin kysymyksiä. Lisäksi Kalliolan Seniori-
palvelusäätiön projektityöntekijä Tarja Karjalainen 
osallistui yhteen kokoukseen kertoen käytännön 
työn toteuttamisesta Voimaa vanhuuteen -ohjel-
man kontekstissa. Muu ohjausryhmä kommentoi ja 
antoi ehdotuksia ohjelman kehittämiseksi ja eteen-
päin viemiseksi. Lisäksi ohjelmatoimintaa esiteltiin 
seurantakauden kerran Terveyttä edistävän liikun-
nan kehittämistoimikunnalle (Teli).

Taulukko 11. Voimaa vanhuuteen -ohjelman ohjausryhmä

Heidi Paatero, STM, puheenjohtaja

Kari Koivumäki, OPM, varapuheenjohtaja

Hilppa Tervonen, RAY

Hanna Nyfors, STM

Mari Miettinen, STM

Jaana Suni, UKK-instituutti

Olavi Haapaniemi, Eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta

Raija leinonen, SGT

Jaakko Tuomi, Vanhustyön keskusliitto

Tupu Holma, Kuntaliitto

leeni Asola-Myllynen, SVoLi ry

Jyrki Komulainen, KKI/LIKES

Elina Karvinen, Ikäinstituutti, esittelijä

Päivi Niemi, Ikäinstituutti, sihteeri
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Voimaa vanhuuteen -ohjelman toinen toimintavuosi 
oli haasteellinen. Ohjelman yleisiä toimintamuotoja, 
koulutusta, viestintää ja sidosryhmäyhteistyötä, li-
sättiin seurantakaudella. Myös hankeohjaustoiminta 
lisääntyi 13 uuden hankkeen tullessa mukaan ohjel-
maan. Ohjelmatyötä helpotti kuitenkin vuonna 2005 
tehty valmistelutyö, koulutus- ja muu materiaali, ko-
kemukset hankeohjauksesta, ammattitaitoiset kon-
sultit sekä johto- ja ohjausryhmien tuki.

Seurantakauden keskeisiä tavoitteita olivat yleisesti 
tiedon lisääntyminen iäkkäiden voima- ja tasapaino-
harjoittelusta ja sen merkityksestä sekä toimijoiden 
tieto- ja taitotason ja iäkkäiden liikuntatoiminnan li-
sääntyminen. Ohjelmatoiminta pyrki edistämään sekä 
edellytysten luomista että iäkkäiden terveysliikunta-
toiminnan ja -palveluiden kehittymistä valtakunnal-
lisesti. Seuraavassa käsittelyssä tavoitteisiin pääsyä 
arvioidaan ohjelman toimintamuotojen avulla.

Yleinen toiminta

Koulutus: Vuonna 2006 Voimaa vanhuuteen -oh-
jelman yleinen koulutustoiminta tavoitteli laajalle 
yleisölle kohdisteluilla koulutuksillaan sekä päättäjiä 
että toimijoita. Kutsuseminaariin saapui edustajia 
molemmista ryhmistä. Sen sijaan läänienseminaari-
en osallistujat olivat pääsääntöisesti toimijoita. Mer-
killepantavaa yleistä koulutustoimintaa tekivät myös 
muutamat hankkeet omilla paikkakunnillaan. Hanke-
organisaatiot tavoittivat hyvin paikallisia päättäjiä.

VoiTas -kouluttajakoulutus saavutti suosiota. Seu-

Toimintakauden arviointi

rantakaudella koulutukseen osallistui runsaasti alan 
ammattilaisia eri puolilla Suomea ja näin ollen tavoi-
te tieto-taidon leviämisestä laajalle on toteutumassa 
koulutusten jatkuessa myös seuraavina vuosina.

Verkkosivujen koulutuskalenterin muokkaus ja uusi 
yhteydenotto koulutusorganisaatioihin lisäsi pienes-
sä määrin koulutusten ilmoittamista kalenteriin. On-
kin oletettavaa, että vähäinen vastausaktiivisuus joh-
tui jo edellisessä raportissa esitetyistä syistä, kuten 
vakiintuneet markkinointikanavat ja kohderyhmän 
koulutusten vähäisyys.

Viestintä: Ohjelman viestinnän tavoitteena oli lisä-
tä ohjelman ja sen asiasisällön tunnettavuutta sekä 
päättäjien, toimijoiden että ikäihmisten keskuudessa. 
Yleisötapahtumat, kuten Hyvä Ikä -messut ja Innostu 
Ideasta -esitteet välittivät viestiä pääasiallisesti toimi-
joille ja ikäihmisille. Kutsuseminaari ja ohjelmaesite 
tavoittivat myös päättäjiä. Kansalaistalkoot -ohjel-
mat, lehtiartikkelit ja verkkosivut tavoittivat oletetta-
vasti henkilöitä useasta kohderyhmästä. 

Julkisuusraportin mukaan ohjelman näkyvyys li-
sääntyi selkeästi kauden aikana. Edellistä kautta 
laajemmalle kohderyhmälle kohdistettu viestintä, 
lisääntynyt materiaali sekä hanketyöntekijöiden 
paikallisviestintä edistivät viestinnän onnistumista. 
Olennaista olivat myös ohjelman viestintäkonsultti-
en ja graafikoiden kanssa tehty yhteistyö viestinnän 
suunnittelussa ja toteutuksessa.  

Sidosryhmäyhteistyö: Sidosryhmäyhteistyön ta-
voitteena oli saada lisää toimijoita mukaan iäkkäiden 
terveysliikuntapalvelujen kehittämis- ja toteuttamis-
työhön. Vuoden 2006 aikana ohjelma jatkoi yhteis-
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minen oli säännönmukaisesti vähäistä. Poisjääntiä 
perusteltiin yleensä työkiireillä. 

Muu mentorointi, kuten henkilökohtainen ohjaus 
lisääntyi hankkeiden määrän noustessa. Ohjelman 
suunnittelijoiden haasteena oli tehdä hanketoimi-
joiden kanssa yhteistyötä tasapuolisesti ja tarpeen 
mukaan. Pääosa hanketoimijoista oli tyytyväisiä saa-
maansa ohjaukseen, mutta muutamat hanketyön-
tekijät kokivat hyötyvänsä vain vähän ohjauksesta. 
Syynä tyytymättömyyteen oli avovastausten mu-
kaan se, että hanketyöntekijät kokivat koulutukset 
ja ohjauksen tarpeettomiksi tai ettei heillä ollut työ-
kiireiden vuoksi aikaa kouluttautumiseen ja yhteis-
työhön. Muutama vastaaja koki myös saavansa liian 
vähän henkilökohtaista ohjausta.

Kohderyhmä: Hankkeiden asiakaskuntana olivat 
pääsääntöisesti toimintakyvyltään heikentyneet tai 
heikentymässä olevat kotona asuvat ikäihmiset. Osa, 
etenkin ensimmäisen hankeryhmän asiakkaista oli 
kuitenkin selkeästi alle 75-vuotiaita. Näiden hankkei-
den asiakasvalinta perustui alkuperäiseen suunnitel-
maan. Valintaa perusteltiin myös ennaltaehkäisevällä 
toiminnalla ja iästä riippumattomalla toimintakyvyn 
heikentymisellä. Hankekriteerien mukaan suunnitel-
mansa tehneillä vuonna 2006 aloittaneilla hankkeilla 
kohderyhmän asiakkaat olivat pääsääntöisesti iäk-
käämpiä. Hankkeet tavoittivat ikäihmisiä vaihtele-
vasti. Pienimmillään yhdellä hankkeella oli vain kah-
deksan ja suurimmillaan yli 200 eri asiakasta. Pienet 
asiakasmäärät johtuivat oletettavasti oman palveluta-
lon asiakkaiden ensisijaisuudesta ja samojen asiakkai-
den mahdollisuudesta osallistua jatkuvasti ryhmiin. 

Toiminnan sisältö: Suurin osa hankkeiden liikunta-
toiminnasta oli voima- ja tasapainosisältöistä ryhmä-
toimintaa. Liikuntaryhmiä järjestettiin keskimäärin 
1-2 kertaa viikossa. Kahden harjoituskerran tavoite ei 
näin ollen toteutunut kaikilla asiakkailla. Hanketyön-
tekijöiden mukaan useat ikäihmiset tekivät toisen 
harjoituksen kotonaan kotivoimisteluohjelman avul-
la. Pääosa hanketyöntekijöistä seurasi liikuntatoi-
minnan vaikuttavuutta suoritustesteillä. Testien sekä 
hanketyöntekijöiden ja asiakkaiden arvioiden mu-
kaan harjoittelun vaikutukset olivat pääsääntöisesti 
myönteisiä. Seurantajakson pituus (alku- ja loppu-

työtä usean edellisellä toimintakaudella tavoitetun 
toimijan kanssa ja sai uusia kumppaneita mukaan 
toimintaan. Myös yhteistyö moninaistui. Koulutus, 
yhteiset tapahtumat ja yhteinen materiaalin tuotanto 
olivat keskeisiä yhteistyönmuotoja. Lisäksi usean yh-
teistyökumppanin kanssa alustettiin vuodelle 2007 
suunniteltuja tapahtumia ja materiaalin tuotantoa. 

Muu yleinen toiminta: Kansainvälinen kiinnostus 
ohjelmaa kohtaan lisääntyi vuoden 2006 aikana. 
Kongressitapaamiset, verkostoyhteistyö sekä abst-
rakti- ja posteriesitykset lisäsivät ohjelman tunnetta-
vuutta kansainvälisesti. Ulkoisen arvioinnin valmiste-
lu eteni työsuunnitelman mukaisesti.
 

Hanketoiminta

Vuonna 2006 ohjelmassa oli yhteensä 25 hanketta, 
joista yksi toimi valtakunnallisesti ja kaksi toteutti 
toimintaansa usealla paikkakunnalla. Hankkeiden ta-
voitteena oli lisätä ja kehittää paikallisesti iäkkäiden 
voima- ja tasapainosisältöisiä liikuntapalveluja. 

Seurantakaudella ohjelmassa oli kahdessa eri vaihees-
sa olevia hankkeita. Toista vuotta mukana olevat han-
ketoimijat pyrkivät vakiinnuttamaan toimintojaan pai-
kallisesti. Vuonna 2006 aloittaneet hankkeet kehittivät 
toimintamuotojaan sekä etsivät asiakkaita ja yhteis-
työkumppaneita. Toiminnan painopiste ei kuitenkaan 
ollut suoraan yhteydessä toimintavuoteen, vaan mo-
lemmissa ryhmissä oli sekä toiminnan kehittely- että 
vakiinnuttamisvaiheessa olevia hankkeita. Hanketyön 
etenemiseen vaikuttivat useat tekijät, kuten aikaisem-
mat projektikokemukset ja resurssit.

Hankeohjaus: Hankeohjauksen muotoja kehitettiin 
seurantakaudella. Yhteistyösopimus oli yksi uusi si-
touttamisen ja työn sisällön rajaamisen väline. Han-
kevaiheen mukaisella koulutuksella vahvistettiin 
puolestaan hanketyöntekijöiden aihepiirin osaamis-
ta ja projektinhallinnan taitoja. Palautteiden mukaan 
hanketyöntekijät kokivat ohjelman koulutukset hy-
viksi. Koulutuksiin osallistui enemmistö hanketyön-
tekijöistä, mutta muutamista hankkeista osallistu-
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testausten väli) näytti olevan ensimmäisellä hanke-
ryhmällä toista pidempi. Pidempi seurantaväli johtui 
mahdollisesti siitä, että jatkuvasti ryhmissä käyvien 
asiakkaiden määrä oli suurempi ja testaamisväli tä-
män vuoksi pidempi. 

Muutamien hankkeiden keskeinen toimintamuoto 
oli koulutus, liikuntaneuvonta, liikuntapalvelujen 
organisointi tai materiaalin tuotanto. Nämä hank-
keet etenivät ohjelman tavoitteisiin välillisesti, kou-
luttamalla esimerkiksi kotihoitohenkilökuntaa tai 
vertaisohjaajia. Kahdella vuonna 2005 aloittaneella 
hankkeella liikuntaneuvonta oli edelleen olennainen 
osa toimintaa. Hankkeet liittivät neuvontatoimin-
taan palveluohjauksen ja mahdollisuuden kokeilla 
eri lajeja. Pääosalla hankkeita neuvonta oli yksi osa 
liikuntatoimintaa. Yksi hanke keskittyi paikkakunnal-
laan liikuntapalveluiden yhteistyöverkostojen raken-
tamiseen ja tiedonkulun edistämiseen. Lisäksi yksi 
hanke keskittyi materiaalin tuottamiseen. Hankkeen 
tavoitteena oli antaa eri puolilla Suomea toimiville 
paikallisyhdistysten ohjaajilleen työvälineitä liikun-
nanohjaustyöhön.

Pääosa hankkeista keräsi asiakkailtaan palautetta. 
Palautetta hyödynnettiin asiakaspalvelun ja oman 
toiminnan kehittämisessä. Myös ohjelman tavoittee-
na oli kuulla iäkkäiden ääntä. Hanketoimijoiden oh-
jelman lomakkeella keräämä asiakaspalaute kertoi, 
että hanketoiminta lisäsi ikäihmisten tietoa voima- ja 
tasapainoharjoittelun merkityksestä ja eri vaihtoeh-
doista harrastaa liikuntaa. 

Yhteistyö ja verkostoituminen: Paikallinen yh-
teistyö on tärkeää hanketoiminnan onnistumiselle. 
Hankkeiden yhteistyö näytti rakentuvan osittain sa-
mankaltaisesti, mutta verkostoitumissa oli myös pai-
nopiste-eroja. Terveys-, sosiaali- ja liikuntatoimi olivat 
lähes kaikkien hankkeiden keskeisiä kumppaneita, 
mutta yhteistyö eri sektoreiden kanssa toimi eri han-
kepaikkakunnilla vaihtelevasti. Yhteistyövaikeuksia 
saattoi aiheuttaa se, että julkisen sektorin toimijat 
eivät tunteneet tai olleet tottuneet yhteistyöhön 
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Hankkeiden 
keskeinen verkostoituminen lisääntyi seurantalo-
makkeen vastausten mukaan vuoden 2006 aikana. 

Useat hanketoimijat kertoivat pitävänsä säännölli-
sesti yhteyttä toisiinsa. Yhteydenpidon kanavana ei 
kuitenkaan ollut hankkeiden sisäinen keskustelu-
kanava (ekstranet), vaan muut yhteydenpitotavat. 
Ekstranettiä käytettiin pääasiallisesti tiedon jakami-
seen, ei keskusteluun.

Hankeohjauspalaute ja oman toiminnan arvi-
ointi: Hanketoimijoiden kokemukset osallisuudesta 
ohjelmaan ja hankeohjauksesta olivat varsin myön-
teisiä. Hankkeet toivoivat jatkossa ohjelmalta ja ohja-
ukselta erityisesti koulutuksia, materiaalin tuotantoa, 
näkyvyyden lisäämistä, henkilökohtaista ohjausta ja 
taustatukea. Ohjelman ja hankeohjauksen hyödyt 
näyttivät olevan suurempia niille hanketoimijoille, 
jotka osallistuivat koulutuksiin ja pitivät säännöllises-
ti yhteyttä ohjelmaryhmään. Hanketoimijat arvioivat 
myös omaa toimintaansa. Suurin osa toimijoista oli 
tyytyväisiä toimintansa etenemiseen, mutta muu-
tamille toimijoille seurantakausi oli haasteellinen. 
Esimerkiksi oman organisaation sitoutumattomuus 
Voimaa vanhuuteen -ohjelman tavoitteisiin vaikeutti 
joidenkin hanketoimijoiden työtä. 

Jatkosuunnitelmat: Hanketoimijoiden keskeisenä 
tavoitteena on juurruttaa toimintaansa paikallisesti. 
Hieman yli puolet hanketoimijoista oli tehnyt toi-
mintansa vakiinnuttamissuunnitelman. Ensimmäi-
sen ryhmän suunnitelmat olivat konkreettisempia ja 
toisen lähinnä alustavia linjauksia. Olennaista on kui-
tenkin se, että vain kuusi ensimmäisen hankeryhmän 
toimijaa suunnitteli jatkuvuutta. Onko tilanteeseen 
vaikuttanut se, että hankkeet eivät tienneet ohjel-
masta ja sen tavoitteista suunnitelmaa tehdessään 
vai selviävätkö konkreettiset jatkosuunnitelmat vas-
ta viimeisenä toimintavuonna, jää nähtäväksi. 

Hanketoiminnan lisääntyminen ja moninaistumi-
nen toi mukanaan uusia haasteita hankeohjaajille. 
Kysymykset, kuten onko hankkeen toiminta ohjel-
man tavoitteen mukaista tai hyötyvätkö esimerkiksi 
palvelujen organisointiin keskittyvät hanketoimijat 
koulutuksista askarruttivat ohjelmaryhmää seuran-
takaudella. Sen sijaan koulutuskokonaisuuden va-
kiintuminen ja runsas esite-, neuvonta- ja ohjausma-
teriaalia helpottivat hankeohjausta.
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Ohjelman voimavarat

Ohjelmatyön toimintamallit, välineet ja ohjelmaryh-
män vastuualueet selkiytyivät vuoden 2006 aikana. 
Muodostunut toimintamalli helpotti työn tekemis-
tä. Voimakas viestintä ja useat yleisö- ja koulutusti-
laisuudet lisäsivät kuitenkin ohjelmaryhmän työtä. 
Myös hankemäärän kaksinkertaistuminen vaikutti 
ohjaustyön lisääntymiseen.

Lisäresurssiksi palkattu tutkija oli merkittävä tuki oh-
jelman seurannan ja ulkoisen arvioinnin suunnitte-
lutyössä. Myös harjoittelujaksolla olleen opiskelijan 
työpanos edisti osaltaan ohjelman etenemistä. Oh-
jelman johto- ja ohjausryhmät tukivat ohjelmatyötä 
sekä kehittämis- että käytännön kysymyksissä. 
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Voimaa vanhuuteen -ohjelman toimintamuotojen 
ja voimavarojen tarkastelu ohjaa tulevaa toimintaa. 
Seuraavassa esitetään keskeisiä johtopäätöksiä ja 
vuodelle 2007 suunniteltua toimintaa.

Yleinen toiminta

Koulutus: Jatketaan koulutuksia, joissa sisältöinä 
ovat iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelu, iäkkäi-
den terveysliikunnan laatu ja liikuntapalvelujen ke-
hittäminen. Ohjelmaryhmä järjestää lääninseminaa-
reja sekä alueellisia seminaareja Voimaa vanhuuteen 
-ohjelman ja pilottihankkeen paikkakunnilla. VoiTas 
-kouluttajakoulutuksia jatketaan. Syksyllä 2007 oh-
jelmaryhmä on mukana järjestämässä Ikäinstituutin 
Ikäseminaaria, jossa käsitellään mm. vertais- ja va-
paaehtoistyön sekä mentoroinnin kysymyksiä.

Koulutusmateriaalien tuotantoa jatketaan. Suun-
nitteilla on Liikepankki ja Kuntotalkoot-ohjelmiin 
liittyvä koulutusmateriaali. Lisäksi ohjelmassa jo 
tuotettua materiaalia, kuten kolmiportainen koti-
voimisteluohjelma, päättäjäesite ja Innostu ideasta 
-esitteet käännetään ruotsiksi. Koulutuskalenteri 
pidetään nykyisessä muodossaan ohjelman verkko-
sivuilla. Koulutusorganisaatiot voivat halutessaan il-
moittaa aihepiirin koulutuksia kalenteriin. 

Viestintä: Vuonna 2007 viestinnän painopisteenä 
on valtakunnan tason poliittisten päättäjien tie-
toisuuden lisääminen iäkkäiden liikunnan ja lihas-
voiman merkityksestä. Ensimmäinen yhteydenotto 

päättäjiin on ohjelman tietopaketti uusille edus-
kuntavaaliehdokkaille maaliskuussa. Seurantakau-
della informoidaan myös enenevässä määrin jär-
jestökenttää sekä ikäihmisiä ja heidän läheisiään. 
Oulun Gerontologian päivillä toukokuussa pidetään 
puheenvuoro ohjelman mentorointimallista ja teh-
dään posteri ohjelmasta.

Ohjelman verkkosivuja kehitetään. Tarkoituksena 
on selkiyttää sivujen rakennetta ja sivuston sisältöä. 
Myös ohjelman paikallishankkeiden esittelyt tulevat 
näkyviin julkiselle sivustolle.

Sidosryhmäyhteistyö: Seurantakaudella alustettiin 
useita tapahtumia ja tilaisuuksia, materiaalin tuotan-
toa ja koulutustoimintaa eri yhteistyökumppanei-
den kanssa. Keskeinen tapahtuma tulee olemaan KKI 
-ohjelman kanssa ideoitu Iäkkäiden ulkoilupäivä ja 
siihen liittyvä Ulkoiluystävä-koulutus.

Muu yleinen toiminta: Kansainvälisen toiminnan 
tavoitteena on kontaktien luominen ja Voimaa van-
huuteen -ohjelman peilaus kansainväliseen, erityi-
sesti eurooppalaiseen kehitykseen. Ohjelmaryhmän 
edustajat osallistuvat toukokuussa Itävallan Gratzis-
sa Hepa -verkoston järjestämään seminaariin. Ohjel-
man abstrakti esitetään heinäkuussa kansainvälises-
sä erityisliikunnan kongressissa Brasiliassa.

Ulkoisen arvioinnin valmisteluun liittyvä kysely han-
kepaikkakuntien iäkkäiden terveysliikuntapalve-
luiden käytöstä ja tilanteesta lähetetään ohjelman 
hankekuntien päättäjille, hanketoimijoille sekä lähi-
alueiden kuntoutuslaitoksiin ja kylpylöihin. Kyselyn 
tulokset raportoidaan keväällä 2007.

Päätelmät ja kehittämistehtävät 
vuodelle 2007
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Hanketoiminta

Vuosi 2007 on hankeohjaukselle haasteellinen, kos-
ka ohjelmassa toimii kolmessa eri vaiheessa olevia 
hankkeita. Ensimmäinen hankeryhmä vakiinnuttaa 
toimintaansa, toisena mukaan tulleet hankkeet jär-
jestävät aktiivisesti iäkkäiden liikuntapalveluja ja uu-
det hanketoimijat aloittavat ohjelman tavoitteiden 
mukaisen toiminnan.

Hankekoulutus: Koulutukset ovat tärkeä osa hanke-
toimintaa. Vuonna 2007 hankekoulutuksia jatketaan 
ohjelmassa kehitetyn mallin mukaisesti. Viimeistä 
vuotta mukana oleville hanketoimijoille järjestetään 
Vertaisarvioinnin ja tuotteistamisen -koulutus, jonka 
tavoitteena on antaa valmiuksia oman toiminnan 
arviointiin ja sen vakiinnuttamiseen. Hanketyönte-
kijöitä motivoidaan osallistumaan koulutuksiin ja 
hankkimaan kouluttajan taidot osallistumalla VoiTas 
-kouluttajakoulukseen. 

Kohderyhmä ja sen tavoittaminen: Hankkeiden 
tulisi kohdentaa liikuntatoimintansa toimintakyvyl-
tään heikentyneille tai heikentymässä oleville kotona 
asuville ikäihmisille. Suurin osa hankkeista, etenkin 
uusista toimijoista tavoitti ohjelman kannalta oikeita 
ikäihmisiä. Hanketoimijoita kannustetaan tavoittele-
maan kohderyhmää esimerkiksi kotihoidon tai seu-
rakunnan avulla. Kotihoitohenkilöstön informointi 
liikkumiskyvyn heikentymistä ennakoivista merkeis-
tä ja kotiharjoittelusta voivat edistää osaltaan kohde-
ryhmän löytymistä ja liikuntaharjoittelua kotona.

Hanketoiminnan sisältö: Toiminnan sisällöt moni-
naistuivat seurantakaudella. Iäkkäiden voima- ja ta-
sapainosisältöinen liikuntaryhmätoiminta ja siihen 
liittyvä neuvonta olivat yleisin toimintamuoto. Yk-
sittäinen ikäihminen osallistui toimintaan 1-2 kertaa 
viikossa. Hanketoimijoita ohjataan varmistamaan 
kahden harjoituskerran toteutuminen. Myös koti-
harjoittelun toteutumista tulisi seurata, esimerkiksi 
harjoituskortin avulla. Osa hankkeista eteni tavoit-
teeseen kouluttamalla, organisoimalla paikallisesti 
iäkkäiden liikuntatoimintaa tai tekemällä liikunnan-
ohjausmateriaalia. Näitä hankkeita ohjataan arvioi-
maan myös toiminnan välillisiä vaikutuksia.

Yhteistyö: Paikallinen yhteistyö on avain iäkkäiden 
liikuntatoiminnan toteuttamiseen ja vakiinnuttami-
seen. Usealla hankkeella on jo vakiintuneet yhteis-
työkanavat, mutta muutamalla toimijalla oli vaike-
uksia päästä mukaan tai löytää paikkaansa kunnan 
liikuntapalveluketjussa. Hankeohjaajat pyrkivät an-
tamaan näille toimijoille taustatukea. Muutamissa 
hankkeissa on myös kehitteillä uudenlaisia verkos-
toitumismalleja, joita tullaan esittämään ja jakamaan 
malliksi muille toimijoille vuoden 2007 aikana. Lisäksi 
ohjelman viestintäkonsultti ja suunnittelijat pyrkivät 
kehittämään hankkeiden sisäistä verkkopalvelua 
niin, että hanketoimijat käyttäisivät palvelua aikai-
sempaa enemmän keskinäiseen verkostoitumiseen 
ja kokemusten jakamiseen.

Hankeohjaus, toiminnan jatkuvuus: Voimaa van-
huuteen -ohjelman mentoroinnin haasteena on olla 
mukana juurruttamassa iäkkäiden liikuntapalveluita 
pysyväksi toiminnaksi kunnissa. Vuonna 2007 toi-
minnan vakiinnuttaminen on erityisen ajankohtais-
ta viimeistä vuottaan ohjelmassa oleville hankkeille. 
Näyttääkin siltä, että hanketoimijat tarvitsevat tukea 
vakiinnuttamistyössään. Tuen muotoina ovat paikal-
liset alueseminaarit, Vertaisarviointi ja tuotteistamis-
koulutus, VoiTas -kouluttajakoulutus ja hankeryhmän 
loppuseminaari. Myös tarpeen mukainen henkilö-
kohtainen ohjaus, ohjelman tausta- ja verkostoitu-
mistuki sekä näkyvyyden edistäminen ovat tärkeitä 
juurruttamisen tukitoimia. Lisäksi on tärkeää huomi-
oida muutamien hanketoimijoiden toive pysyä mu-
kana ohjelmatoiminnassa hankekauden päätyttyä. 
Alustavissa suunnitelmissa on visioitu aktiivisille han-
ketoimijoille paikallisen asiantuntijan roolia. 

Hyvien käytäntöjen jakaminen: Vuoden 2007 aika-
na pyritään esittelemään enenevässä määrin hank-
keiden kehittämiä toimintamalleja toteuttaa iäkkäi-
den voima- ja tasapainosisältöistä liikuntaa. Hyviä 
käytäntöjä kootaan kirjalliseen muotoon, esitellään 
ohjelman verkkosivuilla ja erilaisissa tilaisuuksissa. Jo 
vuoden 2006 aikana huomattiin, että käytännön pai-
kallistoiminnan kokemukset ja hyvien käytäntöjen 
jakaminen vievät ohjelman viestiä eteenpäin. 
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Voimavarat

Henkilöstöresurssit: Vuosi 2007 tulee olemaan 
työntäyteinen, koska hankkeiden määrä on silloin 
suurimmillaan ja myös yleinen toiminta lisääntyy oh-
jelman edetessä. Ohjelma hakee määräaikaiseen teh-
tävään koulutussuunnittelijaa. Opiskelijoille tarjotaan 
mahdollisuus harjoittelujaksoon tai opinnäytetöiden 
tekemiseen. Tarvittaessa käytetään ulkopuolista työ-
voimaa tilapäisissä työtehtävissä. Ohjelmaryhmä te-
hostaa omaa työryhmätyöskentelyään. 

Johto- ja ohjausryhmät: Ensi seurantakaudella kes-
keisiä teemoja ovat ohjelman ulkoinen arviointi, toi-
minnan vakiinnuttamiskysymykset sekä kolmannen 
sektorin yhteistyö julkisen ja yksityisten palvelun-
tuottajien kanssa.
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LIITE 1. YLEISKOULUTUKSET

Taulukko. Yleiskoulutukset ja niiden osallistujamäärät 2006

AIKA JA PAIKKA TIlAISUUS/KOUlUTUS/yHTEISTyöTAHO OSAllISTUJAT, lKM

10.1 Lahti
1.2 Tampere
3.2 Helsinki
2.3 Helsinki 
6.3 Helsinki
14.3 Helsinki
21.3 Jyväskylä
11.4 Somero
3.5 Turku
4.5 Pori
10.4 Espoo
17.5 Espoo
15.8 Hämeenlinna
23.–24.8 Jyväskylä
25.8 Espoo
15.9 Helsinki
15.9. Espoo
28.9 Kerimäki
23.10 Helsinki
25.9 Nummela
5.10 Helsinki
23.–24.10 Helsinki
2.11 Oulu
17.11 Helsinki
21.11 Joensuu
23.11 Turku
12.12 Helsinki

Lahden ammattikorkeakoulu
Tampereen vanhustyön toimijoiden yhteistyö-seminaari
SPR:n vapaaehtoistyöntekijöiden koulutuspäivä
Japanilaisten vierailu
Voimaa vanhuuteen -ohjelman kutsuseminaari
Fyysisen toimintakyvyn mittaaminen
Länsi-Suomen läänintilaisuus
Lamminniemi-koti
Länsi-Suomen läänintilaisuus
Länsi-Suomen läänintilaisuus
Hankkeiden aloitusseminaari
Espoon kaupungin senioripäivä
Hämeenlinnan seudullinen vanhustyön kehittämisseminaari
6. Erityisliikunnan päivät
Fysiokimpan 25-vuotisseminaari
Eläkeläiset ry:n vertaisohjaajakoulutus
Laurea ammattikorkeakoulu
Kerimäen alueseminaari
Ikäihmisten yliopisto
Hiiden opisto
Eduskunnan ikätyöryhmä
Voimaa vanhuuteen - kuntosalit vanhusten käyttöön
Oulun läänintilaisuus
Toimittajien tilaisuus
Pohjois-Karjalan kansanterveys
Turun ammattikorkeakoulu
VoiTas -päätösseminaari

42
23
41
11

141
12
80
10

120
50
26

150
20

280
10
20
20

180
20
26
11

8
103

2
108

25
85

Osallistujia yhteensä 1660
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LIITE 2. ARTIKKELIT

Taulukko. Ohjelman työntekijöiden ja hanketoimijoiden kirjoittamat tai heidän haastattelujensa perusteella 
kirjoitetut artikkelit vuonna 2006

AMMATTI- JA AIKAKAUSILEHDET SANOMALEHDET

Fysi 2 /2006
Liikunta ja tiede 4/2006
Mediuutiset 19/2006
Messuviesti 2/2006
Osteo-tiedote 1/2006
Senioritanssi 2/2006
Sosiaaliturva 6/2006
Sydän 3/2006
Tampereen Liikuntasanomat 3/2006
Tehy 7/2006
TUL-lehti 2006/6
Vanhustyö 1/2006

Ilkka 3.2.2006
Maaselkä 20.2.2006
Laukaa-Konnevesi 23.2.2006
Lempäälän-Vesilahden Sanomat 2.3.2006
Pohjois-Satakunta 7.3.2006
Savon Sanomat 15.3.2006
Maaselkä 16.3.2006
Kotiseutu-Uutiset 20.3.2006
Meri-Lapin Helmi 29.3.2006
Jalasjärven-Peräseinäjoen Kunnallissanomat 10.4.2006
Syd-Österbotten 13.4.2006
Lempäälän-Vesilahden Sanomat 24.4.2006
Pohjois-Satakunta 11.5.2006
Forssan-lehti 18.5.2006
Pohjankyrö-lehti 27.7.2006
Töölöläinen 6.8.2006
Pohjois-Satakunta 28.8.2006
Puolanka 6.9.2006
Lapuan Linkki 10.9.2006
Laukaa-Konnevesi 28.9.2006
Itä-Savo 29.9.2006
Puruvesi 2.10.2006
Puruvesi 19.10.2006
Kaakkois-Suomen Sanomat 2.11.2006
Pohjois-Satakunta 2.11.2006
Aamuposti 3.11.2006
Kyrönmaa-lehti 20.11.2006
Kirkkonummen Sanomat 23.11.2006
Puruvesi 27.11.2006

Aamulehti 17.5.2006
Helsingin Sanomat 28.8.2006



��

80

70

60

50

40

30

20

10

0

2005-12     2006-01     2006-02    2006-03      2006-04    2006-05    2006-06     2006-07     2006-08     2006-09    2006-10      2006-11     2006-12

17

23

39

48

33 35

26

9

27
31

72

34
29

0    10  20   30    40   50   60   70 80

2005-12    

2006-01     

2006-02    

2006-03     

2006-04    

2006-05    

2006-06    

2006-07   

2006-08    

2006-09    

2006-10    

2006-11    

2006-12

Sanomalehdet                Aikakauslehdet                Uutistoimistot                  Verkkolehdet                  Radio                                   TV

Osumia kpl

LIITE 3. JULKISUUSSEURANTA

Kuvio. Osumien lukumäärä 2006 (Observer 2006)

Kuvio. Julkisuuden määrä mediaryhmittäin 2006 (Observer 2006)
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Kuvio. Julkisuuden määrä lehtiryhmittäin 2006 (Observer 2006)

LIITE 4. SIDOSRYHMÄT

Taulukko. Voimaa vanhuuteen -ohjelman sidosryhmiä

OHJElMAT
KKI -ohjelma
Ikihyvä Päijät-Häme
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Liikkumisreseptihanke
Ikääntyneiden murtumien ja kaatumistapaturmien 
ehkäisyohjelma/KTL

KANSANTERVEySJäRJESTöT
Aivohalvaus- ja dysfasialiitto
Alzheimer-keskusliitto
Hengitysliitto HELI
Suomen Reumaliitto
Suomen Osteoporoosiliitto
Suomen Sydänliitto

lIIKUNTAJäRJESTöT
Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU)
Pohjois-Pohjanmaan liikunta ja urheilu (PopLi)
Suomen voimisteluliitto (SvoLi)
Soveltava Liikunta ry (SoVeLi)
Suomen Kehitysvammaisten Liikunta ja Urheilu ry (SKLU)
Nuori Suomi

MUUT JäRJESTöT
Kehitysvammaliitto
Invalidiliitto /Synapsia, Invalidiliiton kuntoutuskeskus
Terveyden edistämisen keskus (TEKRY)
Liikuntatieteellinen seura (LTS)

MUUT
Suomen Punainen Risti (SPR)
Kansanterveyslaitos (KTL)
Ristijärven kunta

AMMATTIJäRJESTöT
Fysioterapeuttiliitto

KOUlUTUSORGANISAATIOT
Jyväskylän yliopisto
Laurea Ammattikorkeakoulu
Turun Ammattikorkeakoulu
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Yhteistyösopimus Voimaa vanhuuteen -ohjelman 
hanketoiminnan sisällön toteuttamisesta  

Voimaa vanhuuteen -ohjelma on valtakunnallinen iäkkäiden terveysliikunnan kehittämiseen tähtäävä ohjel-
ma, johon liittyy vuosina 2005–2007 yhteensä noin 40 RAY:n rahoittamaa hanketta eri puolilta Suomea. Ohjel-
maa koordinoi Ikäinstituutti. Paikallishankkeiden toiminnan sisällöllinen ohjaus on yksi Voimaa vanhuuteen 
-ohjelman toimintamuoto. Ohjauksesta vastaa Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -ohjelmaryhmä. 

Tässä sopimuksessa sovitaan yhteistyöstä Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan kuuluvien hankkeiden ja koordi-
noijatahon välillä. Sopimuksen tarkoituksena on ohjata molempien osapuolten toimintaa. Tämä sopimus ei 
muuta avustuksen hakemiseen ja avustuksen käytön selvittämiseen liittyviä käytäntöjä. Avustus haetaan ja 
avustuksen käyttö selvitetään edelleen Raha-automaattiyhdistykselle.

Ikäinstituutin koordinoima Voimaa vanhuuteen -ohjelma ja ___________________________

_________________________________  -hanke sopivat yhteistyöstä ja molempien osapuolten

sitoumuksista.

Projektin taustaorganisaatio, paikkakunta ja toteutusvuodet: 

_____________________________________________________________________________

Projektivastaava:_______________________________________________________________

Projektityöntekijä(t):____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Voimaa vanhuuteen -ohjelman suunnittelija: ________________________________________

LIITE 5. YHTEISTYÖSOPIMUS
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Voimaa vanhuuteen -ohjelman hanketoimijat sitoutuvat

1. toteuttamaan ohjelman tavoitteiden mukaista toimintaa
2. tuomaan esille osallisuutensa ohjelmaan tiedottaessaan hankkeestaan 
3. vahvistamaan osaamistaan muun muassa ohjelman tarjoamilla koulutuksilla
4. pitämään yhteyttä ohjelmaryhmään ennalta sovitusti ja tiedottamaan toimintansa etenemisestä 
5. keräämään seuranta- ja arviointitietoa vuosittain lähetettävän lomakkeen mukaisesti
6. tekemään mahdollisuuksiensa mukaan yhteistyötä alueensa muiden iäkkäiden terveysliikuntaa 
 kehittävien, toteuttavien ja tukevien tahojen kanssa 
7. esittämään hanketoimintaansa sovitusti seminaareissa tai vastaavissa tilaisuuksissa 
 kulukorvauksia vastaan
8. toteuttamaan avointa kehittämistapaa (ideat kiertoon)

Voimaa vanhuuteen -ohjelmaryhmä sitoutuu

1. ohjaamaan hankkeita ohjelman tavoitteiden suuntaisesti
2. tuomaan esiin omassa viestinnässään paikallishankkeiden toimintaa osana valtakunnallista 
 terveysliikuntaohjelmaa
3. järjestämään hankkeille toimintaa tukevaa koulutusta, joihin voi osallistua 1-2hlö /hanke 
4. pitämään yllä ohjelman kotisivuilla hankkeiden sisäistä keskustelukanavaa ja välittämään 
 aihepiirin tietoa verkkosivuillaan
5. välittämään toimintaa tukevaa materiaalia hankkeiden käyttöön 
6. antamaan palauteyhteenvedon hankkeiden vuosittain keräämästä seuranta- ja arviointitiedosta
7. pitämään yhteyttä hanketoimijoihin ennalta sovitusti  
8. tukemaan hankkeita paikallistason tiedottamisessa, näkyvyyden ja yhteistyön edistämisessä

Tätä sopimusta on tehty kaksi kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle

_____/ _____ _______   _____/ _____ _______   

______________________________  ______________________________

projektivastaava/ projektityöntekijä  suunnittelija, Voimaa vanhuuteen -ohjelma
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Olkaa ystävällinen ja vastatkaa seuraaviin kysymyksiin 

Nimi (vapaaehtoinen)  ________________________Ikä__________    

1. Mistä saitte tiedon tästä liikuntaryhmästä? 

2.   Vastaako ryhmän sisältö ja harjoittelun taso ennakkotiedotusta ja  
  odotuksianne? 

   □  kyllä       □ ei, toivoisin   _________________________________________________________

3.   Millaiseksi kuvailisitte kulkemistanne ryhmään? 

   □ helppoa    □ jonkin verran vaikeata    □ vaikeata 

4.   Onko liikuntaryhmän ajankohta Teille sopiva?
 
   □  kyllä       □ ei, toivoisin   _________________________________________________________

5.   Pidättekö osallistumiseen liittyviä kustannuksia sopivina? 

   □  kyllä       □ en, toivoisin   ________________________________________________________

6.   Ovatko liikuntatilat, pukuhuoneet ja välineet mielestänne tarkoituksenmukaisia? 

   □  kyllä       □ ei, toivoisin   _________________________________________________________

7.  Onko ryhmän koko mielestänne sopiva? 

   □  kyllä       □ ei, toivoisin   _________________________________________________________

8.   Onko harjoittelu mielestänne? 

 □ liian kevyttä/ helppoa        □ sopivaa         □ liian rasittavaa/ vaativaa 

9.   Onko ohjaustoiminta mielestänne pätevää? 

   □  kyllä       □ ei, miksi  ____________________________________________________________

pvm  _____ . _____ . __________ 

VOIMAA VANHUUTEEN 
Iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelu

LIITE 6. RYHMÄLIIKUNNAN ARVOINTILOMAKE
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10.  Oletteko saanut lisää tietoa voima- ja tasapainoharjoittelun  merkityksestä? 

 □ kyllä       □ en, toivoisin   ________________________________________________________

11.   Oletteko saanut henkilökohtaista ohjausta tarvittaessa? 
 
  □ kyllä       □ en, toivoisin   ________________________________________________________

12.   Koetteko ryhmäliikuntatilaisuuden turvalliseksi? 
 
  □ kyllä       □ en, toivoisin   ________________________________________________________

13.  Onko ryhmän ilmapiiri hyvä? 
 
  □ kyllä     □ ei,  toivoisin    ________________________________________________________

14.  Onko kuntonne muuttunut liikuntajakson vaikutuksesta? 
   □ kohentunut    □ pysynyt samana      □ heikentynyt 

15.  Onko Teillä harjoittelun seurauksena ilmennyt epämiellyttäviä 
  rasitusoireita tai erityistä väsymystä? 

   □  ei    □ kyllä, millaisia   _______________________________________________________
 
16.  Onko harjoittelulla ollut vaikutusta jaksamiseenne arkielämässä? 
   □ ei    □ kyllä, millaisia   _______________________________________________________

17. Oletteko saanut ohjeita omatoimiseen harjoitteluun? 
    □ kyllä  □ en, toivoisin    ________________________________________________________

18.  Oletteko harjoitellut annettujen ohjeiden mukaisesti? 
   □ kyllä     □ en, miksi   ___________________________________________________________
 
19.  Oletteko saanut riittävästi tietoa eri vaihtoehdoista harrastaa 
  liikuntaa? 

 □   kyllä      □ en, toivoisin  _________________________________________________________

20.  Mitä toiveita Teillä on liikuntaryhmänne kehittämiseksi?_____________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

      Kiitos vaivannäöstänne!
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VOIMAA VANHUUTEEN -OHJELMAN HANKETOIMINNAN 
SEUrANTA JA ArVIOINTI 2006

Huomioi kysymyksissä 2.4, 6.2 ja 7.1 hankkeen toimintavaihe, ensimmäinen tai toinen vuosi.

Tämä on Voimaa vanhuuteen -ohjelman ensimmäistä/toista vuotta toimiville hankkeille kohdennettu kysely 
vuodesta 2006. Kyselyn tarkoituksena on auttaa hankkeita oman seuranta- ja arviointitiedon keräämisessä 
ja tuottaa seurantatietoa ohjelman käyttöön. Kysely toistetaan vuosittain. Täytä kyselylomake huolella ja pa-
lauta se 15.1.2007 mennessä ohjelman suunnittelijoille. Rastita yksi tai useampia vaihtoehtoja kysymyksen 
mukaan. Vastaa myös avokysymyksiin, sillä ne antavat arvokasta lisätietoa toiminnan sisällöstä ja auttavat 
kehittämään Voimaa vanhuuteen -ohjelmaa. Jos tarvitset apua lomakkeen täyttämisessä, niin ota yhteyttä 
ohjelman suunnittelijoihin. 

HANKKEEN TAUSTATIETOJA

Hankkeen nimi:____________________________________________________________________________

Hankkeen paikkakunta:______________________________________________________________________

Projektityöntekijä(t): ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Projektityöntekijöiden koulutustausta: _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

rESUrSSIT

1.1  Kuinka monta henkilöä organisaatiossanne toimi vuonna 2006 säännöllisesti hankkeen parissa? 
______

1.2  Oliko käytössänne vapaaehtoistyövoimaa?
£ ei
£ kyllä, missä tehtävissä he toimivat? __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

LIITE 7. HANKETOIMINNAN SEURANTA- JA ARVIOINTILOMAKE
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1.3  Mikä oli kunkin hankkeen parissa toimivan henkilön arvioitu työpanos? 
(Myös mahdollisten vapaaehtoistyöntekijöiden)

Tehtävänimike Tuntia viikossa
esim. projektityöntekijä 38

1.4  Saitko/saitteko tarvittaessa ohjausta? Rastita tarvittaessa useampi vaihtoehto.

£ organisaationi/talon johdolta
£ esimieheltä 
£ hankkeeni paikalliselta ohjausryhmältä  
£ muilta toimijoilta
£ en/ emme saa ohjausta

1.5  Kuinka usein hankkeenne käytti vuonna 2006 seuraavia sähköisiä välineitä 
tiedonhakuun tai yhteydenpitoon?

päivittäin 2-3 krt/vk 1 krt/vk 1-2 krt/kk harvemmin
Sähköposti hanketyön apuna £ £ £ £ £
VV-ohjelman julkinen sivusto
www.voimaavanhuuteen.fi £ £ £ £ £

Extranetin keskustelupalsta £ £ £ £ £
Extranetin tiedostopankki £ £ £ £ £

1.6  Oliko hankkeella käytössä seuraavia harjoitteluolosuhteita tai -välineistöä? 
Rastita tarvittaessa useampi vaihtoehto.

£ kuntosali
£ liikuntasali
£ tasapainon tai voiman harjoitteluvälineistöä   
£ iäkkäille sopiva ulkoilureitti
£ allas
£ muu, mikä_____________________________________________________
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ASIAKKAIDEN TAVOITTAMINEN JA VALINTA

2.1  Millä perusteilla asiakkaat valittiin hanketoimintaan? Rastita tarvittaessa useampi vaihtoehto. 

£ ikä, mikä? __________
£ heikentynyt fyysinen toimintakyky   
£ heikentynyt psyykkinen toimintakyky (esim. mielenterveydelliset syyt)
£ heikentynyt sosiaalinen toimintakyky (esim. yksinäisyys)
£ lääketieteellinen syy, mikä? _________________________________________________
£ oman palvelutalon, ryhmäkodin (yms.) asiakkuus
£ vaikeus osallistua alueen muiden palveluntarjoajien liikuntatoimintaan
£ vaikeus käyttää olemassa olevia kuljetuspalveluita
£ muu, mikä? ______________________________________________________________

2.2  Mikä on hankkeenne tarkennettu kohderyhmä?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

2.3  Kuinka paljon kohderyhmään kuuluvia henkilöitä on toiminta-alueellanne? _________ henkilöä

2.4  Onko hankkeen kohderyhmälle tehty liikuntapalveluihin liittyvää tarvekartoitusta ennen toiminnan 
aloittamista? / Onko hankkeen kohderyhmälle tehty liikuntapalveluihin liittyvää tarvekartoitusta 
toiminnan aloittamisen jälkeen?

£ ei
£ kyllä, milloin ja miten?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

2.5  Miten tiedotitte kohderyhmään kuuluvia henkilöitä hanketoiminnasta vuonna 2006? 
Rastita tarvittaessa useampi vaihtoehto.

£ projektityöntekijä otti yhteyttä henk. koht.  £ sähköpostin/ internetsivujen kautta
£ kirjeellä £ lehti-ilmoituksella
£ puhelimella £ tiedotustilaisuudella
£ lääkäri tai hoitohenkilöstö ohjasi £ ohjaus aikaisemman projektin kautta
£ kotihoidon kautta £ muuta tapaa käyttäen, mitä?
£ liikuntatoimen kautta
£ omaisten tai lähipiirin välityksellä ___________________________________
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2.6  Oliko hankkeenne kohderyhmän tavoittamisessa ongelmia?

£ ei
£ kyllä, millaisia ongelmia?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
 

TOIMINTA

3.1  Kuinka monta eri asiakasta osallistui vuoden 2006 aikana säännöllisesti järjestämäänne 
liikuntatoimintaan?  __________ henkilöä.

3.2  Oliko liikuntaryhmien ohjaaja (ohjaajat) 
£ hankkeen toimija 
£ ulkopuolinen 
Mikä on ulkopuolisen ohjaajan/ohjaajien koulutustausta? ___________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

3.3  Teittekö liikuntaharjoitteluun liittyvää yhteistyötä asiakkaan omaisten ja läheisten kanssa?
£ ei
£ kyllä, millaista?
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

3.4  Oliko liikuntatoimintaan osallistujille järjestetty kuljetuspalveluita?
£ ei, miksi?________________________________________________________________________________
£ kyllä, miten?_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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3.5  Mitä liikuntatoimintaa järjestitte 2006? Kirjaa tiedot kustakin liikunta- ja neuvontatoiminnastanne 
erikseen vuonna 2006.  

Toiminta Harjoitusmuoto Toiminnan kesto Asiakkaat

Toiminnan 
nimike Harjoituksen pääpaino?

Ryhmä- vai 
yksilö-
toiminta?

Kuinka monta 
kertaa viikossa?

Kuinka 
kauan? Jakson pituus?

Säännöllisesti osal-
listuvien määrä?

naiset miehet
olihasvoima                 
o tasapaino
o yhdistetty lihas-
voima ja tasapaino
o liikuntaneuvonta        

o ulkoilu
o muu, mikä? 
____________

____________

o ryhmä
o yksilö

krt/vk min/krt

o jatkuva
o määräaikainen,
jakso koostuu 
yhteensä _______ 
kerrasta

olihasvoima                 
o tasapaino
o yhdistetty lihas-
voima ja tasapaino
o liikuntaneuvonta        

o ulkoilu
o muu, mikä? 
____________

____________

o ryhmä
o yksilö

krt/vk min/krt

o jatkuva
o määräaikainen, 
jakso koostuu 
yhteensä _______ 
kerrasta

o lihasvoima                 
o tasapaino
o yhdistetty lihas-
voima ja tasapaino
o liikuntaneuvonta        

o ulkoilu
o muu, mikä? 
____________

____________

o ryhmä
o yksilö

krt/vk min/krt

o jatkuva
o määräaikainen, 
jakso koostuu 
yhteensä _______ 
kerrasta

o lihasvoima                 
o tasapaino
o yhdistetty lihas-
voima ja tasapaino
o liikuntaneuvonta        

o ulkoilu
o muu, mikä? 
____________

____________

o ryhmä
o yksilö

krt/vk min/krt

o jatkuva
o määräaikainen, 
jakso koostuu 
yhteensä _______ 
kerrasta

o lihasvoima                 
o tasapaino
o yhdistetty lihas-
voima ja tasapaino
o liikuntaneuvonta  
      

o ulkoilu
o muu, mikä? 
____________

____________

o ryhmä

o yksilö krt/vk min/krt

o jatkuva
o määräaikainen, 
jakso koostuu 
yhteensä _______ 
kerrasta

o lihasvoima                 
o tasapaino
o yhdistetty lihas-
voima ja tasapaino
o liikuntaneuvonta        

o ulkoilu
o muu, mikä? 
____________

____________

o ryhmä

o yksilö

krt/vk min/krt

o jatkuva
o määräaikainen, 
jakso koostuu 
yhteensä _______ 
kerrasta

o lihasvoima                 
o tasapaino
o yhdistetty lihas-
voima ja tasapaino
o liikuntaneuvonta        

o ulkoilu
o muu, mikä? 
____________

____________

o ryhmä
o yksilö

krt/vk min/krt

o jatkuva
o määräaikainen, 
jakso koostuu 
yhteensä _______ 
kerrasta

o lihasvoima                 
o tasapaino
o yhdistetty lihas-
voima ja tasapaino
o liikuntaneuvonta        

o ulkoilu
o muu, mikä? 
____________

____________

o ryhmä
o yksilö

krt/vk min/krt

o jatkuva
o määräaikainen, 
jakso koostuu 
yhteensä _______ 
kerrasta

o lihasvoima                 
o tasapaino
o yhdistetty lihas-
voima ja tasapaino
o liikuntaneuvonta        

o ulkoilu
o muu, mikä? 
____________

____________

o ryhmä
o yksilö

krt/vk min/krt

o jatkuva
o määräaikainen, 
jakso koostuu 
yhteensä _______ 
kerrasta

o lihasvoima                 
o tasapaino
o yhdistetty lihas-
voima ja tasapaino
o liikuntaneuvonta        

o ulkoilu
o muu, mikä? 
____________

____________

o ryhmä
o yksilö

krt/vk
min/krt

o jatkuva
o määräaikainen, 
jakso koostuu 
yhteensä _______ 
kerrasta

o lihasvoima                 
o tasapaino
o yhdistetty lihas-
voima ja tasapaino
o liikuntaneuvonta        

o ulkoilu
o muu, mikä? 
____________

____________

o ryhmä
o yksilö

krt/vk min/krt

o jatkuva
o määräaikainen, 
jakso koostuu 
yhteensä _______ 
kerrasta
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3.6  Järjestittekö koulutusta tai ohjausta hoito- ja muulle tukihenkilöstölle (esim. omaisille, vertais-ohjaa-
jille tai kuljetuspalvelulle)?

£ ei
£ kyllä, täydennä taulukkoon kunkin koulutuksen tai ohjauksen tiedot

Kenelle? Koulutuksen tai ohjauksen aihe? Kesto tunteina? Osallistuja- määrä?

3.7   Teittekö liikunta- tai neuvontamateriaalia?

£ ei
£ kyllä, millaista materiaalia? Kenelle? _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

VAIKUTUKSET

4.1  Arvioitteko asiakkaidenne fyysistä toimintakykyä testeillä?

£ kaikki asiakkaat
£ melkein kaikki asiakkaat 
£ puolet asiakkaista
£ pieni osa asiakkaista  
£ emme tee testejä. Siirry kohtaan 4.5 
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4.2  Mitä suoritustestejä käytitte ja miten?

testi osioiden käyttö
kokonaan osittain

Toimiva –testi £ £

Bergin testi £ £

Senior Fitness –testi £ £

UKK -ikääntyneiden terveyskuntotesti £ £

Guralnikin testi £ £

Tinettin tasapainotesti £ £

1RM:n määrittäminen (yhden toiston maksimi) £

Muu, mikä? ______________________________________ £ £

Muu, mikä? ______________________________________ £ £

4.3  Mikä oli käyttämänne seurantajakson (testausvälin) pituus viikkoina? ___________              

 
4.4   Kuinka monella henkilöllä käyttämienne suoritustestien tulos oli muuttunut 
seuranta-ajanjakson aikana?

 
a) Mitattujen (alku- ja loppumittaus) henkilöiden määrä __________ 

b) Testien tulos koheni __________ henkilöllä (lukumäärä)

c) Testien tulos pysyi ennallaan __________ henkilöllä

d) Testien tulos heikkeni __________ henkilöllä

e) Testien tulokset olivat erisuuntaiset __________ henkilöllä (esim. tasapainotestien tulokset olivat kohentu-
neet ja lihasvoimatestien tulokset olivat heikentyneet)

4.5  Miten muuten arvioitte asiakkaidenne fyysistä toimintakykyä? Rastita tarvittaessa 
useampi vaihtoehto.

£ havainnoimalla
£ haastattelemalla   
£ kyselylomakkeella
£ videoimalla
£ muuten, miten ________________________________________________________
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4.6  Miten arvioitte liikuntaharjoittelun vaikuttaneen asiakkaidenne arjessa selviytymiseen ja fyysiseen 
aktiivisuuteen?____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

4.7  Ovatko asiakkaat kertoneet liikuntaharjoittelun kielteisistä vaikutuksista?

£ ei
£ kyllä, millaisista ja kuinka moni? __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4.8  Kuinka monta asiakasta antoi palautetta käyttäen Voimaa vanhuuteen -ohjelman ryhmäliikunnan 
arviointilomaketta vuonna 2006? ____________________

Laske liikuntaryhmissä annettujen palautteiden kyllä- ja ei-vastausten lukumäärät seuraavien kysymysten 
kohdalla. Numero viittaa ryhmäliikunnan arviointilomakkeen kysymyksen numeroon.

10. Oletteko saanut lisää tietoa voima- ja tasapainoharjoittelun merkityksestä?
Kyllä-vastauksia:  ______     Ei-vastauksia: ______

19. Oletteko saanut riittävästi tietoa eri vaihtoehdoista harrastaa liikuntaa?
Kyllä-vastauksia:  ______     Ei-vastauksia: ______

4.9  Keräsittekö muuta asiakaspalautetta? 

£ ei 
£ kyllä, mitä keräsitte ja kuinka usein?__________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

4.10  Miten käsittelitte keräämänne asiakaspalautteet (arviointilomakkeet ja muun palautteen)? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

OMASTA HANKKEESTA JA VOIMAA VANHUUTEEN -OHJELMASTA 
TIEDOTTAMINEN

5.1  Onko hankkeestanne tehty esite/tiedote?

£  ei
£  kyllä, niitä jaettiin vuonna 2006 arviolta __________ kpl
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5.2  Onko hanketoimintaanne esitelty tiedotusvälineissä tai julkisissa tilaisuuksissa vuonna 2006?

£  ei
£  kyllä, siitä kerrottiin seuraavien kanavien kautta

kanava montako kertaa (2006)?
£  paikallislehdet ____________
£  paikallisradio tai -tv ____________
£  valtakunnan lehdet ____________
£  valtakunnan radio tai -tv ____________
£  tiedotustilaisuudet ____________
£  internet
£  muu, mikä?________________________ ____________
£  muu, mikä?________________________ ____________

KEHITTäMISTYö

6.1  Teittekö vuonna 2006 yhteistyötä ja millaista seuraavien tahojen kanssa?

Yhteistyökumppani Yhteistyön muodot
£ kunnan terveystoimi
£ kunnan sosiaalitoimi
£ kunnan liikuntatoimi
£ kunnan tekninen toimi
£ eläkeläisjärjestöt
£ kansanterveys- ja vammaisjärjestöt
£ liikuntajärjestöt, urheiluseurat
£ muut vapaaehtoisjärjestöt
£ seurakunta
£ kansalais- ja työväenopistot
£ oppilaitokset
£ asiantuntijaorganisaatiot
£ yksityinen sektori
£ muut Voimaa vanhuuteen -ohjelman hankkeet

£ muu taho, mikä?

_____________________________________________

£ muu taho, mikä?

_____________________________________________
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6.2  Oletteko tehneet suunnitelmanne toimintanne vakiinnuttamiseksi projektin jälkeen? / Oletteko 
tehneet tai tarkentaneet aikaisempaa suunnitelmaanne toiminnan vakiinnuttamiseksi projektin jälkeen?

£ ei
£ kyllä, seuraavanlaisen suunnitelman / tai tarkennuksen aikaisempaan suunnitelmaan __________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

HANKKEEN ITSEArVIOINTI

7.1  Onko hankkeenne käynnistysvaihe onnistunut? / Miten hankkeenne toinen toimintavuosi on 
onnistunut?

£ erittäin hyvin
£ hyvin 
£ melko hyvin 
£ tyydyttävästi 
£ heikosti

Kommentteja käynnistymisvaiheesta / käytännön esimerkkejä toisesta toimintavuodesta
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

7.2  Mikä on hankkeenne kehittämistoiminnan painopiste vuonna 2007?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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HANKEOHJAUSPALAUTE

8.1  Onko osallisuus valtakunnallisessa Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa hyödyttänyt toimintaanne?

£ erittäin paljon
£ paljon 
£ jonkin verran
£ vähän 
£ ei ollenkaan

Kommentteja______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

8.2  Mitä toivot jatkossa Voimaa vanhuuteen -ohjelmalta?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

8.3  Onko Voimaa vanhuuteen -ohjelman hankeohjauksesta (esim. henkilökohtainen ohjaus, koulutus, 
materiaalit) ollut hyötyä projektillenne?

£  erittäin paljon 
£  paljon  
£  jonkin verran  
£  vähän  
£  ei ollenkaan

Perusteluita ja kommentteja _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

8.4 Mitä toivot jatkossa hankeohjaukselta? _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Kiitos vastauksistasi!
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